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Именована
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цена 40 динара

Превоз
АТП ће нас 

возити и даље

» страна 3

Записи

Стојан Бошков: 

Цео живот 

окренут култури

» страна 24

Фото-репортажа

Велика ревија 

народних ношњи

» страна 25

Кошарка

„Рударски” против

Алексинчана

» страна 27

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  6 .  МАРТА 2020.
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УОЧИ УПИСА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ страна 5

ОСМАЦИ БИРАЈУ ЗАНИМАЊА
ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ
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Број 4855, година CLI

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Зашто људи не 
излазе на изборе

» страна 2

Пререгистрација
оружја опет одложена

» страна 3

ПРЕЖИВЕТИ КОРОНАВИРУС страна 7

Шта је карантин и како
изгледа живот у њему

НОВО!

НАШИ СУГРАЂАНИ

Кројачице и кројач
страна 11

РОДИТЕЉИ, ПРОВЕРИТЕ ТЕЛЕФОНЕ
ВАШЕ ДЕЦЕ! ВРЕБА ИХ ОПАСНОСТ!

АПЛИКАЦИЈА ПОПУЛАРНА КАО „ИНСТАГРАМ” И „ФЕЈСБУК” СТИГЛА И У СРБИЈУ

Светом се незаустављиво шири игра у којој малишани ломе лобање. 
У неким државама је забрањена законом страна 6

ВРЕМЕНСКА КАПСУЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ФАБРИКЕ КОМПАНИЈЕ „БРОЗЕ”
Немачка компанија „Брозе” започела је реализацију капитално интензивне инвестиције у
Панчеву, чија је вредност 180 милиона евра и која ће отворити 1.100 нових радних места.

ВРЕМЕНСКА КАПСУЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ФАБРИКЕ КОМПАНИЈЕ „БРОЗЕ”
Немачка компанија „Брозе” започела је реализацију капитално интензивне инвестиције у
Панчеву, чија је вредност 180 милиона евра и која ће отворити 1.100 нових радних места.
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Прлe као
сим бол

вели чи не
Сво је вре ме но су се де ца оти ма -
ла око то га ко ће до би ти уло гу у
јед ној мно го озбиљ ној улич ној
игри, ка кве су да нас го то во иш -
че зле. (Ако их и има, игри це су
све са мо не деч је.)

Елем, у та соц ре а ли стич ка
вре ме на клин чу ри ја се ра до за -
ба вља ла уз жму р ке, клис, ар јач -
ки ње бар јач ки ње, али је ве ро -
ват но нај по пу лар ни ја би ла она
„рат на” под на зи вом киш-киш,
ка да су ма ли ша ни по ста ја ли
Мир ко и Слав ко, Вал тер, пи ло ти
„Пар ти зан ске еска дри ле”. Ипак,
убе дљи во нај ин спи ра тив ни ји
би ли су „От пи са ни”.

Ова не бро је но пу та ре при зи -
ра на ТВ се ри ја, на пра вље на по
узо ру на хо ли вуд ске аванту ри -
стичкe, има ла је култ ни ста тус
се дам де се тих и осам де се тих го -
ди на про шлог ве ка, а ње ни глав -
ни ју на ци би ли су не у стра ши ви
хе ро ји не у пит них мо рал них
вред но сти на ко је је нај мла ђа пу -
бли ка мо гла да се угле да.

И ко ли ко год да су не сум њи во
за ни мљи ви би ли ли ко ви као што
су Јо ца и Мр ки (Па ја Ву ји сић и
Бер чек), убе дљи во нај ве ћу сла ву
до жи ве ли су Ти хи и Пр ле. Иа ко
је ста ло жен, му же ван и не по гре -
ши ви во ђа по ме ну тих иле га ла ца
(ту ма чио га je Во ја Бра јо вић)
имао све атри бу те са вр ше ног хе -
ро ја, ипак је нај тра же ни ја ро ла
би ла она у ко јој је не по но вљи ви
Дра ган Ни ко лић бри љант но из -
нео лик до ви тљи вог, сво је гла вог
и бес крај но ду хо ви тог ман гу па с
бе о град ске кал др ме. Мо же се ре -
ћи и с бе о град ског ас фал та, за то
што је и у при ват ном жи во ту он
био истин ски шме кер свет ског
гла са, ка ко га је, као Флој да у
„На ци о нал ној кла си”, опи са ла
још јед на ле ген да – Да до То пић.
Баш као ње гов Пр ле, ле пи Га га је
и при ват но био пра ва људ ска
гро ма да.

А та не из мер на ху ма ност је и
лајт мо тив за ову при чу. На и ме, у
јед ном по пу лар ном ток-шоу про -
гра му о тој ни кад не у ка ља ној ве -
ли чи ни го во рио је је дан од ње го -
вих след бе ни ка и на след ни ка,
Сер геј Три фу но вић, ка да је, по ред
свих дру гих вр ли на, апо стро фи -
рао Га ги ну пле ме ни тост и спрем -
ност да по мог не сви ма, а на ро чи -
то обо ле лој де ци. Али шме кер с
Цр ве ног кр ста увек је имао је дан
де ци ди ран услов – да се ни ка ко
не до зна да је он упла тио но вац.

Ка ко то зву чи не ве ро ват но у
ова его и стич на вре ме на ка да се
сва ки си ћу шни пу ва њак ди же у
не бе са као ви со ко мо рал ни чин.

Оста је са мо да од све те бљу -
зге са чу ва мо лик и де ло љу ди
по пут не по но вљи вог Га ге, уз на -
ду да ће по но во до ћи дан ка да ће
се де ца на ули ци гра би ти да бу -
ду Пр ле.

За што од уво ђе ња
вишестра нач ја на о ва мо
све више гла са ча
игнорише би рач ке ку ти је

Има и гра ђа на ко ји
никада ни под ко јим
услови ма не ће гла са ти 
јер су апо ли тич ни

Оп шти пар ла мен тар ни из бо ри у Ср -
би ји за ка за ни су за 26. април. По ли -
тич ке пар ти је су по ла ри зо ва не, па са -
мим тим и би ра чи: ак ту ел на власт,
од но сно ко а ли ци ја ко ја је чи ни, на ја -
вљу је убе дљи ву по бе ду, док је ње на
нај о штри ја опо зи ци ја про гла си ла
бој кот из бо ра.

Те шко је, прак тич но и не мо гу ће
про це ни ти на ко ли ко про це на та
гла са ча ће ути ца ти по зив опо зи ци је
да се на из бо ре не из ла зи, али је
исто вре ме но вр ло јед но став но утвр -
ди ти трен до ве из ла зно сти од уво ђе -
ња ви ше стра нач ја код нас до да нас –
ис пра ти ће мо ста ти сти ку и под се ти -
ће мо на об ја шње ња струч ња ка. Та -
ко ђе, по мо ћу не ко ли ко при ме ра чи -
та о це ће мо „од ве сти” до би рач ких
ку ти ја у не ким дру гим зе мља ма ка -
ко би смо уви де ли да та мо не где не -
ма ве ли ке раз ли ке у из ла зно сти.
Осим кад је има.

Хо ланд ска свест и 
швај цар ске жа бе

По след ње ре че но од но си се, ре ци мо,
на Хо лан ди ју. У зе мља ма у ко ји ма се
жи ви за и ста до бро из ла зност уме да
пре ђе и 80 од сто. Је дан од све жи јих
при ме ра је онај из Хо лан ди је у 2017.
Та да је на пар ла мен тар не из бо ре
иза шло за на ше при ли ке не ве ро ват -
них 82 од сто би ра ча. За што су љу ди
по хр ли ли на би ра ли шта ка да је Хо -
лан ди ја јед на од нај у ре ђе ни јих зе -
ма ља ЕУ, с ви со ким жи вот ним стан -
дар дом?

Ко ле ге но ви на ри из те зе мље су у
рас пра ви ко ја се та да о то ме по ве ла у
њи хо вим ме ди ји ма утвр ди ли да је
ви со ка из ла зност у тој зе мљи уо би ча -
је на ствар, јер је то у дру штве ној све -
сти гра ђа на, од но сно да по сто ји осе -
ћај гра ђан ске ду жно сти да се на из -
бо ри ма са чу ва хо ланд ски на чин жи -
во та. Ина че, про сек из ла зно сти у

ПОЛА ПОЛОВИНЕ ДОНОСИ АПСОЛУТНУ ПОБЕДУ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Бесплатан паркинг.

На кеју, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

Холан ди ји је око 70 од сто, а на из бо -
ри ма 2012. го ди не на би ра ли шта је
иза шло 74,6 про це на та љу ди.

На ши по ли ти ко ло зи су об ја сни ли
ту по ја ву као „ве ћи улог”, тј. да се

тамо жи ви у иде о ло шком про сто ру
где су то ли ко раз ли чи та уве ре ња да
се љу ди стра стве но опре де љу ју: за
ми гра ци је и про тив њих, за кон цепт
со ци јал не со ли дар но сти уну тар на -
ци је или ши ри кон цепт, за ова кву
или она кву ви зи ју Евро пе, а ту су и
кла сич ни по ли тич ки спо ро ви ко ји се
осла ња ју на раз ли чи те ре ли ги је.

Мо жда ће сле де ћи по да так за зву -
ча ти кон тра дик тор но, али ка да се
ма ло бо ље „ис тум ба у гла ви”, он то и
ни је – пре де це ни ју и по у швај цар -
ској пред из бор ној кам па њи стран ке
су се по де ли ле око то га где ће се гра -
ди ти де о ни ца ау то-пу та. Раз лог: ако

се кре не на на чин ко ји би био јеф ти -
ни ји, гра ди те љи би пре се кли пут жа -
ба, у том кра ју из у зет но ва жних за
рав но те жу еко си сте ма. Епи лог: кре -
ну ло се за о би ла зним пу тем, по бе ди -
ле су жа бе! Да кле, „ве ћи улог” мо же,
пре ма по и ма њу на ше по ли тич ке
(не)кул ту ре, да бу де не за ми сли во ма -
ла ствар, али у уре ђе ном, со ци јал но

из ба лан си ра ном си сте му слу ча је ви
по пут опи са ног уме ју да по те ра ју
гла са че на би ра ли шта.

Елем, у ком шиј ским др жа ва ма
про цен ти се не раз ли ку ју умно го ме

од оних код нас. Ево ко ли ко је би -
ра ча про цен ту ал но, у од но су на
број упи са них, иза шло на пар ла -
мен тар не из бо ре: у Хр ват ској 2016.
го ди не 52,59, у Ма ке до ни ји 2016 –
66,54, а у Ма ђар ској 2014 – 61,73
од сто.

Ка ко је то код нас

Иа ко срп ски гла сач ко ји пра ти по ли -
ти ку че сто ми сли да су све ства ри ов -
де сви ма ја сне, ва ра се; је ди но што је
„за кон” је сте да код нас про сеч ни би -
ра чи има ју бес крај ну же љу (или оба -
ве зу) да бу ду у мејнстри му, да не
„штр че”. Или, јед но став но, гра ђа ни
ни су за ин те ре со ва ни.

Ево при ме ра: чак 45 од сто би ра ча
на пред сед нич ким из бо ри ма у Ср би -
ји 2017. го ди не од лу чи ло је да свој
глас не да ни јед ном од је да на е сто -
ри це кан ди да та. Они ак тив ни на
дру штве ним мре жа ма слаб од зив
гла са ча опи са ли су ко ри сте ћи чу ве -
ну сен тен цу: „Ако вам је до бро, он да
ни шта.”

Нај ви ше гла са ча по ја ви ло се на би -
ра ли шти ма на са мом по чет ку ви ше -
стра нач ја 1990 – 71,48 од сто од бро ја
упи са них. Из ла зност је од та да па ла,
али је и не знат но ва ри ра ла: го ди не
2000 – 57,72; 2003 – 58,75; 2007 –
60,61; 2008 – 61,35, 2012 – 57,77;
2014 – 53,09, те 2016. го ди не – 56,07
од сто од бро ја упи са них гла са ча.

Со ци о ло зи твр де да је то та ко јер
су „љу ди уби је ни у по јам”, од но сно
да је „те шко оче ки ва ти од не ко га ко
је два пре жи вља ва да се мно го за ни ма
по ли ти ком”. Они по ми њу и раз о ча -
ра ност де ла гра ђа на по ли тич ком по -
ну дом, тј. сма тра ју да љу ди ми сле да
не ма ју за ко га да гла са ју, а у ре до ве

ап сти не на та спа да ју и они што ни ка -
да ни под ко јим усло ви ма не ће иза ћи
на из бо ре јер су апо ли тич ни.

Пре ма дво та ла сном ис тра жи ва њу
Би роа за дру штве на ис тра жи ва ња
(БИ РО ДИ) ура ђе ном апри ла и ма ја
про шле го ди не, љу ди ко ји не из ла зе
на из бо ре дру га су нај ја ча по ли тич -
ка гру па у Ср би ји, од мах иза СНС-а.
На пра вљен је и про фил про сеч ног
срп ског ап сти нен та: пре ма по лу –
ви ше је же на не го му шка ра ца; пре -
ма ста ро сном до бу – нај ви ше их је
од 40 до 49 го ди на, а нај ма ње их је
ме ђу они ма ко ји има ју од 50 до 64
го ди не; број оних што не гла са ју па -
да с по ве ћа њем сте пе на обра зо ва ња
– нај ма ње је ап сти не на та ме ђу вла -
сни ци ма ди пло ма ви ших шко ла или
фа кул те та.

Ко мен та ри шу ћи ре зул та те овог ис -
тра жи ва ња, струч ња ци су из не ли
став да по сто је две вр сте ап сти не на -
та: пр во, то су при пад ни ци мар ги на -
ли зо ва них де ло ва дру штва ко ји су
дру штве но и по ли тич ки ис кљу че ни,
а то зна чи да су ма ло или ни су ни ма -
ло спрем ни да ар ти ку ли шу сво је ин -
те ре се кроз из ла зак на из бо ре; и дру -
го, то су они што до ла зе из ви ших
сло је ва и на по ли ти ку гле да ју као на
за ба ву за на род, јер сво је ин те ре се за -
до во ља ва ју и шти те ван по ли ти ке,
од но сно по ли ти ка као та ква на њи -
хов жи вот не ути че.

Иа ко ће се због сле де ћег мно ги су -
гра ђа ни ухва ти ти за гла ву, ана ли ти -
ча ри пот цр та ва ју да Ср би ја „ва пи за
по ли ти за ци јом”, јер се на ше дру штво
мо же под ве сти под ви со ко апо ли ти -
зо ва но! То зна чи да љу ди, ка да их
упи та ју за иде о ло шку опре де ље ност,
у нај ве ћем бро ју слу ча је ва од го ва ра ју
да су апо ли тич ни или ан ти по ли тич -
ни, чи ме на не ки на чин по твр ђу ју да
не мо гу да се од ре де.

Да за кљу чи мо: сву да у све ту ве ћа
из ла зност (или сма ње ње ап сти нен -
ци је) по ве ћа ва де мо крат ски ле ги ти -
ми тет иза бра них. То га су би ли све -
сни сви прет ход ни и је су сви бу ду ћи
но си о ци вла сти, а гра ђа ни... Па, они
ће ио на ко на да ље по сво ме. Та ко и
тре ба.

С. Трај ко вић

ВА ЖНА ВЕСТ ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ

Др жа ва ис пла ћу је суб вен ци је
Да ва ња за зе мљи ште 
и го ри во

Од 2. мар та по љо при вред ни ци мо гу у
свим фи ли ја ла ма Упра ве за тре зор да
се при ја ве за суб вен ци је, од но сно да -
ва ња за зе мљи ште и го ри во. У Ми ни -
стар ству по љо при вре де са оп ште но је
да ће но вац би ти упла ћен се дам да на
од под но ше ња зах те ва: ра ди се о 20
ди на ра по ли тру за 60 ли та ра по хек -
та ру, с тим што се мо же при ја ви ти
нај ви ше 20 хек та ра зе мљи шта.

Про це ње но је да ће би ти суб вен -
ци о ни са но 1.850.000 хек та ра ора -
ни ца, тј. 450.000 ре ги стро ва них по -
љо при вред них га здин ста ва, с об зи -
ром на то да је обез бе ђе но де сет ми -
ли јар ди ди на ра за ове ме ре. Ми ни -
стар по љо при вре де Бра ни слав Не -
ди мо вић ка зао је да је „у по љо при -
вре ди увек све га ма ло”, да се ра ди о
истим ме ра ма као и у 2019, те да се

на да да ће мо „већ од је се ни кроз из -
ме не за ко но дав ног си сте ма у обла -
сти по љо при вре де има ти не ка по -
бољ ша ња”. Пре ма ње го вим ре чи ма,
ва жно је де фи ни са ти ко је по љо при -
вред ни про из во ђач, од но сно тре ба -
ло би да ве ћа пра ва има ју они ко ји
од зе мље жи ве.

Што се ти че оче ки ва них це на за
два де се так нај зна чај ни јих по љо при -
вред них про из во да, Не ди мо вић је
на ја вио да ће до кра ја не де ље с тим
иза ћи у јав ност, те да „ако не бу де би -
ло не ких екс тре ма у по гле ду па да ви -
на или су ша, мо же мо да оче ку је мо
са свим до бру го ди ну”.

Нај ви ше гла са ча изашло
је 1990 – 71,48 од сто. 
Из ла зност је од та да па ла: 

2000 – 57,72;
2003 – 58,75;
2007 – 60,61;
2008 – 61,35,
2012 – 57,77;
2014 – 53,09, 
2016 – 56,07 од сто 

од бро ја упи са них гла са ча.

КО СУ АПСТИНЕНТИ НА ИЗБОРИМА И КОЛИКО ИХ ЈЕ

АК ТУ ЕЛ НИ БРО ЈЕ ВИ

Пре ма нај но ви јим по да ци ма, 6,8

ми ли о на би ра ча упи са но је у би -

рач ке спи ско ве у Ср би ји. Од то га,

про це њу је се да чак два ми ли о на

гла са ча жи ви ван зе мље.

Са свим је при род но да по ли тич -

ке стран ке на пот пу но раз ли чи те

на чи не го во ре о то ме ко ли ко ће

гла са ча уоп ште иза ћи на из бо ре и,

по том, ко ће ко ли ко гла со ва осво ји -

ти. Ипак, оно што је број ним ис тра -

жи ва њи ма јав ног мње ња до ка за но

по сле прет ход них пар ла мен тар них

из бо ра, је сте да око 220.000 гла са -

ча на из бор ни дан, а 500.000 би ра -

ча у по след њој не де љи пред из бо -

ре од лу че да ли ће иза ћи на би ра -

ли шта и за ко га ће гла са ти. Нај за -

ни мљи ви ји по да так је да се чак

700.000 љу ди ко ји су за о кру жи ли

не ку од оп ци ја на гла сач ком ли сти -

ћу од мах по сле из бо ра у ан ке та ма

из ја шња ва ју да је њи хо ва од лу ка

мо гла да бу де пот пу но дру га чи ја!
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За вод за здрав стве ну за -

шти ту рад ни ка „Пан че вац”,

пр ва и је ди на уста но ва тог

ти па у Вој во ди ни, кон стант -

но ра ди на про ши ре њу бо -

га тог спек тра сво јих услу -

га, због чи јег ква ли те та је

већ по стао не пре ва зи ђен,

и то не са мо по ми шље њу

број них Пан че ва ца и Пан -

чев ки већ и ста нов ни ка чи -

та вог ју жног Ба на та.

На ста вља ју ћи ми си ју да

по ста не пр ва при ват на кли -

ни ка у Пан че ву, За вод ши -

ри и свој струч ни тим, па

су се са да у ње му на шли и

не ки од нај це ње ни јих струч -

ња ка из Кли нич ког цен тра

Ср би је, Оп ште бол ни це

Пан че во и са Ин сти ту та

„Де ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци

услу га За во да „Пан че вац”

има ју при ли ку да су бо том

ура де ул тра звуч ни пре глед

аб до ме на и ма ле кар ли це,

ко ји оба вља ра ди о лог др

Жељ ка Ко ва че вић из Кли -

нич ког цен тра Ср би је.

Та ко ђе су бо том, за ин -

те ре со ва ни мо гу да ура де

и све вр сте ул тра звуч них

пре гле да ср ца, а уско ро

ће се у За во ду „Пан че -

вац” ра ди ти и пре глед сон -

дом пре ко јед ња ка (ТЕЕ).

И за ове услу ге ан га жо -

ван је је дан од во де ћих

струч ња ка у тој обла сти –

dr sc. med. Сло бо дан То -

мић, кар ди о лог,

док тор ме ди -

цин ских на у ка

и ма ги стар кар -

ди о ло ги је са

Ин сти ту та „Де -

ди ње”.

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. За

пре гле де из обла сти ги не -

ко ло ги је за ду же на је др Ве -

сна Но ви чић Ђо но вић из

До ма здра вља Па ли лу ла.

Као што је већ на гла ше -

но, сви на бро ја ни спе ци ја -

ли стич ки пре гле ди оба вља -

ју се са мо су бо том, а за ка -

зу ју се рад ним да ни ма пу -

тем те ле фо на 013/21-90-

900 и 013/21-90-903.

Сва ког рад ног да на у За -

во ду „Пан че вац” мо гу ће је

ура ди ти и ко лор до плер

пре гле де вра та, ру ку, но гу

или аб до ми нал не аор те,

као и ул тра звуч не пре гле -

де вра та и ме ких тки ва.

Ове пре гле де ис кљу чи во

рад ним да ни ма оба вља др

Не над Мар ги тин, спе ци ја -

ли ста ра ди о ло ги је, шеф од -

се ка CT ди јаг но сти ке и за -

ме ник на чел ни ка Слу жбе

ра ди о ло шке ди јаг но сти ке у

Оп штој бол ни ци Пан че во.

По ред све га на ве де ног,

За вод „Пан че вац” из два -

ја се и по то ме што у хе -

ма то ло шко-би о хе миј ској

ла бо ра то ри ји те уста но ве

па ци јен ти ве ћи ну ве ри фи -

ко ва них, кон тро ли са них и

су ми ра них ре зул та та мо -

гу до би ти за све га сат

време на.

У За во ду ће уско ро по -

че ти да се про во ди и ам -

бу лант на хи рур ги ја, а све

интер вен ци је, као и до -

дат не хи рур шке и кон сул -

та тив не пре гле де оба вља -

ће др Го ран До дев ски, спе -

ција ли ста аб до ми нал не хи -

рур ги је из Оп ште бол ни це

Пан че во.

Због све га ово га не чу ди

чи ње ни ца да све ве ћи број

Пан чев ки и Пан че ва ца би -

ра За вод „Пан че вац”, по -

себ но он да ка да је нео п -

ход но ура ди ти пре гле де и

ана ли зе на јед ном ме сту и

до би ти ре зул та те што пре.

С тим у ве зи,

тре ба под се ти -

ти и на то да се

у За во ду, при -

ме ра ра ди, све

вр сте ле кар ских

уве ре ња из да ју

за мак си мал но

два са та.

Као и увек до са да, и

овог ме се ца су у За во ду

за кли јен те осми шље ни и

но ви па ке ти услу га по из -

у зет но по вољ ним це на ма,

а ви ше о то ме, као и о до -

дат ним по год но сти ма ко је

оства ру ју сви они ко ји

поседу ју ло јал ти кар ти це

Ауто-цен тра „Зо ки”, по гле -

дај те на ре клам ним стра -

на ма ак ту ел ног бро ја на -

шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је мо -

же те до би ти пу тем те ле фо -

на За во да „Пан че вац”

013/21-90-900 и 013/21-

90-903, а но во сти пра ти те

и на сај ту www.zavodpan-

cevac.rs, као и на „Феј сбук”

стра ни ци За во да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин

ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 4.500 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

ВАЖНО ПРИ ЗНА ЊЕ 

Доказан квалитет
Опште болнице

На кон што је тим спо ља шњих
оце њи ва ча Аген ци је за акре -
ди та ци ју здрав стве них уста -
но ва Ср би је (АЗУС) сре ди -
ном де цем бра про шле го ди -
не спро вео про це ду ру оце њи -
ва ња ра да пан че вач ке Оп ште
бол ни це, сти гло је ко нач но и
њи хо во ми шље ње: Бол ни ца
је за до во љи ла про пи са не стан -
дар де и до би ла ре а кре ди та -
ци ју на мак си ма лан пе ри од,
ко ји из но си се дам го ди на.

Прет ход ни, и ујед но пр ви
пут, бол ни ца је акре ди та ци -
ју до би ла 2016. на пе ри од
од три го ди не.

– У ме ђу вре ме ну смо рено -
ви ра ли Ин тер ни стич ки блок,
по ди гли ква ли тет и кван ти -
тет услу га, про ши ри ли „асор -
ти ман” и по ве ћа ли број опе -
ра тив них за хва та. Ве ру јем да
ће мо са истим ела ном на ста -
ви ти и убу ду ће, на шта нас
ова акре ди та ци ја и оба ве зу је
– ис та као је др Сло бо дан Ову -
ка, ди рек тор Бол ни це.

Ње му је до ку мент о ре а -
кре ди та ци ји, у уто рак, 3. мар -
та, уру чио Вла до Дав ков ски,
шеф од се ка за акре ди та ци ју
у АЗУС-у. Д. К.

ВЕСТ ИЗ НСЗ-а

Успе шан крај обу ке
незапослених жена

До де ла цер ти фи ка та по ла -
зни ци ма обу ка за кро је ње и
ши ве ње, ге рон то до ма ћи це и
ад ми ни стра тив но-тех нич ке
се кре та ре, ко је је ор га ни зо -
ва ла пан че вач ка фи ли ја ла
На ци о нал не слу жбе за за по -
шља ва ње, упри ли че на је у
че твр так, 27. фе бру а ра, у
про сто ри ја ма те фи ли ја ле.

Све три обу ке је спро ве ла
Мо кро гор ска шко ла ме наџ -
мен та са ан га жо ва ним по -
ди зво ђа чи ма из Пан че ва, а
кроз про грам је про шло укуп -
но два де сет пет ду го роч но
не за по сле них ли ца с ни жим
ква ли фи ка ци ја ма.

Цер ти фи ка те је по ла зни -
ци ма по де ли ла Је ле на Ши -
ник, в. д. ди рек то ра фи ли ја -
ле НСЗ-а.

– На ша фи ли ја ла је то -
ком 2019. го ди не ор га ни зо -
ва ла укуп но пет обу ка за тр -
жи ште ра да, Ми на овај на -
чин по ма же мо не за по сле -
ни ма, и то нај ви ше же на -
ма, да лак ше до ђу до по сла
код од ре ђе ног по сло дав ца
или да за поч ну соп стве ни
по сао – ис та кла је Је ле на
Ши ник. Д. К.

Опет од ло жен рок 
за пре ре ги стра ци ју
оруж ја

У по след њи час, са мо не ко ли -
ко да на пре ис те ка че тво ро го -
ди шњег ро ка, да тум за ва ђе ње
би о ме триј ског ору жног ли ста
по ме рен је с 5. мар та ове на 5.
март 2022. го ди не. Та ко је на -
ста вљен нео зби љан при ступ јед -
ном крај ње озбиљ ном по слу ко -
ји је от по чео пр вих да на мар та
2016. го ди не, ка да је до нет но -
ви За кон о оруж ју и му ни ци ји.
Из ме ђу оста лог, тим за ко ном
је та да про пи сан нов, би о ме -
триј ски ди зајн ору жног ли ста,
а вла сни ци ма оруж ја је дат рок
од три го ди не да га из ва де. Већ
две го ди не ка сни је се ис по ста -
ви ло да је од зив гра ђа на ве о ма
лош: тек сва ки пе ти од 600.000
вла сни ка пу ша ка и пи што ља
ода звао се за кон ској оба ве зи.
За то је у ја ну а ру 2019. рок по -
ме рен за два на ест ме се ци – до
5. мар та ове го ди не. Али уза -
луд. У по след њих го ди ну да на
– не званич не су про це не – под -
не то је тек за не мар љи вих 20.000
захте ва!

Све рок до ро ка

Да би спа сла част и ау то ри тет
и из бе гла да се бе до ве де у не -
мо гу ћу си ту а ци ју да мо ра да
ка зни по ла ми ли о на сво јих гра -
ђа на, др жа ва је пре ко три по -
сла ни ка вла да ју ће ве ћи не по -
след њих да на фе бру а ра под не -
ла зах тев да се рок про ду жи до
5. мар та 2022. го ди не.

Хо ће ли тих по ла ми ли о на
гра ђа на, вла сни ка оруж ја, до
та да ис пу ни ти сво ју за кон ску
оба ве зу?

Не ће!
„Ни је то пр ви пут да до не се -

мо за кон, а ни смо у ста њу да
га им пле мен ти ра мо јер не ма -
мо ад ми ни стра тив них ка па ци -
те та, или гра ђа ни ни су о то ме
до вољ но оба ве ште ни”, ре као је
Алек сан дар Сте ва но вић из

Стран ке мо дер не Ср би је, по -
др жа ва ју ћи пред лог за про -
дуже ње ро ка, уз на по ме ну да
по сао убу ду ће тре ба бо ље
плани ра ти.

Ни је, ме ђу тим, ствар са мо у
пла ни ра њу. Би ће да су раз ло -
зи од би ја ња гра ђа на да по сту -
пе по овом за ко ну сло же ни ји.

Од усва ја ња За ко на 2016. го -
ди не, на и ме, вла сни ци оруж ја
(реч је о 650.000 гра ђа на ко ји
по се ду ју 950.000 ко ма да ду гих
или крат ких це ви) не го ду ју због
обим не про це ду ре и ви со ких
так си. Пред став ни ци На ци о -

нал не асо ци ја ци је за оруж је,
чи ји је циљ „ује ди ње ње свих
прав них су бје ка та и фи зич ких
ли ца ко ја ле гал но до ла зе у кон -
такт са оруж јем”, ка жу да је
про це ду ра обим на и не по треб -
на и да за кон те жи раз о ру жа -
ва њу гра ђа на.

Про це ду ра и тро шко ви

Вла сник оруж ја је у оба ве зи да
при ли ком за ме не ору жног

листа у по ли циј ску ста ни цу до -
не се оруж је на увид, као и ста -
ре ис пра ве. По ред то га, мо ра
до ста ви ти по твр ду да про тив
ње га ни је по кре нут кри вич ни
по сту пак, као и ле кар ско уве -
ре ње о спо соб но сти за др жа ње
и но ше ње оруж ја. Са став ни део
по ступ ка би ће и до ку мент ко -
ји до ка зу је оправ дан раз лог за
по се до ва ње оруж ја.

Оправ дан раз лог је дру га чи -
ји у од но су на ва тре но оруж је
ко је се по се ду је. При ме ра ра -
ди, уко ли ко не ко по се ду је
ловач ку пу шку или ка ра бин,

мо ра ће да при ло жи уве ре ње о
по ло же ном ло вач ком ис пи ту
или ко пи ју лов не кар те. Уко -
ли ко је оруж је на ме ње но спо р -
ту, мо ра ће да се при ло жи по -
твр да о члан ству у не ком од
стре љач ких клу бо ва.

С дру ге стра не, уко ли ко су
пи штољ или пу шка на ме ње ни
за лич ну без бед ност, вла сник
је оба ве зан да „на за пи сник”
да из ја ву ко јом твр ди да му је
због по сла или дру гих окол но -
сти си гур ност угро же на. Све ће
пра ти ти и те рен ска про вера по -
ли ци је, пре из да ва ња дозво ле.

Што се тро шко ва ти че, из -
да ва ње но вог ору жног ли ста
ко шта 1.500 ди на ра (600 ди -
на ра је обра зац ко ји из ра ђу је
За вод за из ра ду нов ча ни ца, а
900 ди на ра на кна да за тро шко -
ве из ра де). Они ко ји по се ду ју
оруж је са олу че ним це ви ма (пи -
што љи, ре вол ве ри и ка ра би ни)
мо ра ју упла ти ти и ре пу блич ку
так су од 5.360 ди на ра. Уз ове
тро шко ве, тре ба ура чу на ти и
ле кар ско уве ре ње, као и по твр -
ду о не ка жња ва њу.

За ко ном је та ко ђе уки ну то
тро феј но оруж је, ко јег у Ср би -
ји уоп ште ни је ма ло – би ло је
ре ги стро ва но 63.558 ко ма да.
Уз до дат не тро шко ве, мо гу ће
је пре ве сти га у „обич но” или
ко лек ци о нар ско. Или га по кло -
ни ти МУП-у.

У не ким од ко мен та ра ове
од ред бе За ко на у ме ди ји ма на -
во ди ло се да су на ред бу да пре -
да ју оруж је ко је по се ду ју у ку -
ћа ма на овим про сто ри ма из -
да ва ли Нем ци 1941. Р. П.

„БРО ЗЕ”

И „Пан че вац” у
временској кап су ли

Ка мен те ме љац за пр ву фа -
бри ку и раз вој ни цен тар не -
мач ке ком па ни је „Бро зе” у Ср -
би ји би ће по ло жен у пе так, 6.
мар та, у пан че вач кој се вер ној
ин ду стриј ској зо ни. 

Ком па ни ја „Бро зе” за по че -
ла је ре а ли за ци ју ка пи тал но
ин тен зив не ин ве сти ци је у Пан -
че ву, чи ја је вред ност 180 ми -
ли о на евра и ко ја ће отво ри ти
1.100 но вих рад них ме ста у
нашем граду.

По ла га њу ка ме на те мељ ца
при су ство ва ће вла сник ком па -
ни је Ми ха ел Сто шек и пред -
сед ник Ср би је Алек сан дар Ву -
чић, а то ком ње ће за бу дућ -
ност би ти по ло же на и вре мен -
ска кап су ла. Њен са др жај је
од ре дио ме наџ мент не мач ке
ком па ни је, а на мол бу гра до -
на чел ни ка Са ше Па вло ва у вре -
мен ској кап су ли ће се на ћи и
из да ње „Пан чев ца” ко је др жи -
те у ру ка ма.

„Бро зе” је по ве ли чи ни че твр -
та по ро дич на ком па ни ја на све -
ту. У њој има 26.000 за по сле -
них у 24 др жа ве. Сва ко дру го
во зи ло у све ту са др жи бар је дан
„Бро зе ов” про из вод. С. Т.

ПО ЗИВ ЗА ГУР МА НЕ

Фе сти вал 
ру ске сала те

У ор га ни за ци ји Дру штва срп -
ско-ру ског при ја тељ ства „До -
си теј Об ра до вић”, у су бо ту, 7.
мар та, у про сто ри ја ма КУД-а
„Шан дор Пе те фи” у Ули ци ца -
ра Ла за ра 19 – у 17 са ти за так -
ми ча ре и у 19 са ти за по се ти о -
це – по че ће Осми ме ђу на род -
ни фе сти вал ру ске са ла те у
Пан че ву. Циљ ку ли нар ско-кул -
тур ног до га ђа ја је про мо ви са -
ње овог, за мно ге на ро де на ци -
о нал ног спе ци ја ли те та, је дин -
стве ног по то ме што га сва ко
спре ма по свом ре цеп ту. С. Т.

У ПО СЛЕД ЊИ ЧАС ОДР ЖА НА РАС ПРА ВА У СКУП ШТИ НИ

ВЛА СНИ ЦИ ОРУЖ ЈА ОД БИ ЈА ЈУ 
ДА ПОСТУ ПЕ ПО ЗА КО НУ

„ПАН ТРАН СПОРТ” ЈОШ НЕ УПРА ВЉА ЈАВ НИМ ПРЕ ВО ЗОМ

Но ви ау то бу си ту, али не ма во за ча
При ват ни ци још ни су
до би ли до зво ле за
не ке ли ни је, а мно го
рад ни ка же ли да оде

Иако је својевремено најав-
љено да ће јав но-при ват но
парт нер ство у Пан че ву, оно у
сфе ри јав ног пре во за, про-
функционисати 1. марта, да-
тум када ће но ва пре во знич -
ка фир ма „Пан тран спорт”
сменити АТП, одложен је за
почетак априла. 

По ја ви ла су се два про бле -
ма: пр ви је да још ни су до би је -
не до зво ле за не ке ли ни је, ме -
ђу ко ји ма је нај бит ни ја она за
Бе о град. Дру га не во ља је нео -
че ки ва но ви сок про це нат рад -
ни ка АТП-а ко ји су се из ја сни -
ли за одлазак из фир ме уз от -
прем ни не.

– Кад фир ма поч не да ра ди,
би ће пот пи са ни уго во ри с но -
вим по сло дав цем, а на кон то -
га љу ди ма ко ји бу ду ви шак или
бу ду же ле ли да иду би ће ис -
пла ће не от прем ни не. Но вац је

обез бе ђен за ис пла ту от прем -
ни на оном бро ју љу ди ко ји је
и пла ни ран у са мом про јек ту,
а ако их бу де би ло ви ше, мо -
ра ће мо да тра жи мо до дат на
сред ства у бу џе ту – ка зао је
Па влов, уз на по ме ну да је пла -
ни ра но да оду 123 за по сле на
од укуп но око три ста.

Ка ко са зна је мо, вла сни ци
но ве фир ме во за чи ма и ме ха -
ни ча ри ма ну де уго во ре у ко -
ји ма се оба ве зу ју да ће сви ма
ко ји пре ђу из АТП-а у
„Пантран спорт” (и са мим тим

одуста ну од от прем ни на) по -
сле пет го ди на ра да ис пла ти -
ти на кна ду у ви си ни са да шње
от прем ни не.

Гра до на чел ник је ре као и да
су но ви ау то бу си, ко ји су јед на
од оба ве за при ват ни ка-кон це -
си о на ра, већ на ба вље ни. Ипак,
они се не ће по ја ви ти на пан -
че вач ким ули ца ма док „Пан -
тран спорт” не обез бе ди до во -
љан број ква ли фи ко ва них рад -
ни ка, пре свих во за ча. А ка да
ће се то и до го ди ти, те шко је
про це ни ти. С. Т.

ПРОМО



Че сто се у по след ње вре ме ци ти ра ми сао Иве Ан дри ћа
„у ћу та њу је си гур ност”, ко ја је, ка ко ства ри сто је, ре ла -
тив но до бро при хва ће на у на шој ака дем ској за јед ни ци,
али и у це ло куп ном дру штву. Као у оној пе сми ко ја
опи су је пе ри од на ци стич ке Не мач ке: ка да су до шли по
ко му ни сте, Је вре је, со ци јал де мо кра те и син ди кал це, ја
сам ћу тао, јер им ни сам при па дао, због че га сам ми -
слио да сам си гу ран. Али ка да су до шли по ме не, ви ше
ни ко ни је пре о стао да се по бу ни. Ми слим да се то и ов -
де де ша ва. Ћу та ње је одо бра ва ње, са у че сни штво.

(Про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду Ог -
њен Ра до њић, „Ал Џа зи ра”, 2. март)

* * *
За ме не оста је ве ли ка ми сте ри ја због че га упра во нај ек -
спло а ти са ни ји, лум пен про ле те ри, нај си ро ма шни ји окре -
ћу ле ђа ле ви ци. Ве ли ко је пи та ње шта ће би ти с Бе о гра -
дом. Ку да ће кре ну ти? У про ме на ма по ли тич ког си сте -
ма де ве де се тих го ди на Бе о град је играо ре тро град ну
уло гу, сад му се пру жа шан са да се при кљу чи оста лим
глав ним гра до ви ма. Имам ути сак да су гра ђа ни Бе о гра -
да чвр сти у сво јим на ме ра ма, бо јим се, ме ђу тим, да
пар ти је ни су у ста њу да иза ђу с мо дер ним ур ба ним про -
гра ми ма. Ве ћи на опо зи ци о них стра на ка се за гли би ла у
про шло сти, с ко јом на про сто не зна шта да ра ди.

(Пи сац Ла сло Ве гел, „Ау то но ми ја”, 1. март)

* * *
То је сли ка Ср би је да нас. То је сли ка за о штре них од но -
са, где не ма ни ка квог ди ја ло га вла сти и опо зи ци је и где
се стра сти са мо про ду бљу ју, што ми слим да је ве о ма
ло ша и опа сна си ту а ци ја. „Дру га Ср би ја” ни је ни ка ква
ор га ни зо ва на опо зи ци ја... Ов де је тај по јам па три о ти -
зам то ли ко ком про ми то ван и упра во су га нај ви ше ком -
про ми то ва ли они ко ји се бе сма тра ју па три о та ма. Они
ни су па три о те – они су или по пу ли сти или екс трем ни
на ци о на ли сти. Ми у срп ском дру штву ви ди мо све ви ше
та квих по ја ва и упра во на та кве ства ри по ку ша ва ју да
ука жу љу ди ко ји су кри тич ни пре ма овом ре жи му.

(Пи сац Фи лип Да вид, DW, 28. фе бру ар)

* * *

* * *
Јед на од ве ли ких опа сно сти у ко јој се на ше дру штво
на ла зи је сте ре ла ти ви за ци ја си ту а ци је у ко јој се на ла -
зи мо. Ми слим да по ли ти ка не сме да нас не за ни ма.
Што се ти че вла сти, ми слим да је већ ја сно да се они с
на ма игра ју, али опо зи ци ја је ме не лич но до ве ла на
иви цу то га да ка жем „ме не по ли ти ка не за ни ма”... Нај -
ва жни је је ка ко се ви осе ћа те и ка ко лег не те да спа ва те
и ка ко зна те са ми са со бом шта ра ди те.

(Ре ди тељ Вој кан Ар сић, те ле ви зи ја Н1, 3. март)

* * *
Ми не ма мо де мо крат ско ис ку ство и де мо крат ску по -
ли тич ку кул ту ру. То ви ди мо већ из то га ка ко смо ла ко
ис пу сти ли сло бо де ко је смо има ли, ка ко треп ну ли ни -
смо кад су се уки да ле пр ве еми си је и уво ди ла цен зу ра,
ка ко смо бр зо ус пе ли да се упла ши мо, ка ко смо се бр зо
ко рум пи ра ли и опет об гр ли ли пар тиј ску др жа ву... Све
то, уз на шу не срећ ну не де мо крат ску исто ри ју, по ка зу је
да нам је дру штво сла бо, да не пру жа от пор, да је су ви -
ше си ро ма шно и ла ко пот ку пљи во. Уз то, мно го пу та
смо већ по ка за ли да ов де пре вла да ва ау то ри тар на по -
ли тич ка кул ту ра, ко ја тра жи во ђу, јер је та ко лак ше, јер
он да не ма ри зи ка, не ма од го вор но сти ко ју де мо кра ти -
ја зах те ва: во ђа ће од лу чи ти.

(Исто ри чар ка Ду брав ка Сто ја но вић, „Вре ме”, 27. фе -
бру ар)

* * *
При ча о де ча ку Му ха ме ду за ме не је би ла са мо по вод
да на пра вим филм о ксе но фо би ји ко ја је за вла да ла
све том. У Ита ли ји је по себ но из ра же на. И код нас се
ми гран ти све ви ше су сре ћу с мр жњом. За бо ра вља мо да
се из Ср би је у по след ње вре ме исе лио ве ли ки број љу -
ди, ко ји су са да не где у све ту ими гран ти. Ита ли ја је
сво је вре ме но би ла зе мља исе ље ни ка. Ми грант ска при -
ча ни је го то ва ни ти ће, бо јим се, ика да би ти го то ва.
Мо ра мо да схва ти мо да ми грант ске кри зе иза зи ва ју
не ма шти на, глад, ра то ви за ко је мно ги обич ни љу ди
ни су ни нај ма ње кри ви. Нај го ре од све га је упра во то
да су мно га дру штва опи је на све ви ше иде ја ма ра зних
то та ли тар них во ђа ко ји на ро ду обе ћа ва ју ку ле и гра до -
ве, а за све не у спе хе кри ве не ко га дру гог, че сто и ми -
гран те. Спрем ни смо да окре не мо гла ву од ту ђе пат ње
и на ста ви мо сво јим пу тем. Ем па ти ја све ви ше не ста је.
За вла да ла је по хле па на свим ни во и ма. Лич но сам уве -
рен да ће не ста нак ем па ти је и та бо ле сна по хле па сру -
ши ти ову ци ви ли за ци ју.

(Ре ди тељ Го ран Па ска ље вић, „Блиц”, 3. март)
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КОНЦЕПТ

НО ВА КО А ЛИ ЦИ ЈА У ГРА ДУ

„Пан че вач ки фронт” из ла зи на из бо ре
Као у још не ко ли ко гра до ва у
Ср би ји, и у Пан че ву ће са мо
на ло кал ним из бо ри ма кан ди -
да ти би ти удру же не по ли тич -
ке ор га ни за ци је гра ђан ске ори -
јен та ци је. Ли га со ци јал де мо -
кра та Вој во ди не, „То ле ран ци -
ја Пан че во” и део од бор нич ке
гру пе „Сло бод но Пан че во” из
са да шњег скуп штин ског са зи -
ва ство ри ли су гру пу гра ђа на
„Пан че вач ки фронт”.

Ње го ви ци ље ви су, ка ко је
мо гло да се чу је на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре 3. мар та у
про сто ри ја ма ЛСВ-а, оку пља -
ње гла са ча гра ђан ске ори јен -
та ци је ка ко би по сле из бо ра
„Фронт” по ку шао да кроз ин -
сти ту ци је си сте ма из вр ши ко -
рек ци је по гре шних од лу ка вла -
сти, као и да по ну ди ре ше ња
про бле ма Пан че ва ца на ко је се
не обра ћа до вољ но па жње.

Де јан Јо ва но вић, од бор ник
„Сло бод ног Пан че ва”, ка зао је
да се на из бо ри ма 2016. го ди -
не у Пан че ву пре ко 20.000 гла -
са ча опре де ли ло за не ку од гра -
ђан ских оп ци ја. До дао је:

– Сма тра мо да је нео п ход но
по ну ди ти гла са чи ма ко ји

мисле да је пра ви пут про ме -
на онај кроз ин сти ту ци је, а не
пре ко ули це и ре во лу ци је, оп -
ци ју ко ја ће си гур но и од го -
вор но за сту па ти ста во ве гра -
ђа на. Ако ова гру па гра ђа на
осво ји до во љан број гла со ва за
ула зак у ин сти ту ци је, а не до -

во љан за са мо стал но фор ми -
ра ње вла сти, има ће мо до вољ -
но сна ге да кон струк тив но ути -
че мо чак и на од лу ке ко је су
од нај ве ћег жи вот ног зна ча ја
за овај град.

Он је на кра ју под се тио на
то да с тре ћи ном од укуп ног
бро ја од бор ни ка у ло кал ном
пар ла мен ту (24 у пан че вач ком
слу ча ју) од бор нич ка гру па мо -
же са мо стал но да са зо ве сед -
ни цу Скуп шти не гра да и да
тра жи да се ис пи та ју про бле -
ма тич не од лу ке град ске вла -
сти, што је ко ри шће но на по -
чет ку ак ту ел ног са зи ва.

НА СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Име но ва на Из бор на ко ми си ја
Из дво је но још нов ца
за АТП

На зах тев гра до на чел ни ка Са -
ше Па вло ва 28. фе бру а ра је
одр жа на хит на сед ни ца Скуп -
шти не гра да Пан че ва. Раз ло зи
хит но сти су из ме не фи нан сиј -
ских пла но ва ЈКП-а АТП за пе -
ри од од 1. ја ну а ра до 30. ју на и
нео п ход ност име но ва ња из бор -
не ко ми си је гра да.

Пред сед ник пан че вач ког пар -
ла мен та Ти гран Киш отво рио
је сед ни цу оба ве шта ва ју ћи од -
бор ни ке да је пред сед ник од -
бор нич ке гру пе СНС-а до ста -
вио до пис о исту па њу Стан ка
Бо го са вље ва и Иго ра Ста вре -
ског из ње, као и да су од бор -
нич кој гру пи СПС–ЈС–ДПМ
при сту пи ли Ср ђан Гла мо ча нин
и Го ра на Пе тро вић, о че му су
га из ве сти ли и ти од бор ни ци.

Ипак, шест да на ка сни је Гла -
мо ча нин нас је ин фор ми сао да
је ове рио из ја ву у ко јој сто ји
да ће убу ду ће на сту па ти са мо -
стал но. Још че тво ри ца од бор -
ни ка ис ту пи ли су из СНС-ове
гру па ци је и фор ми ра ли од бор -
нич ку гру пу „За со ци јал но од -
го вор но Пан че во”.

Што се пла но ва АТП-а ти че,
Па влов је у до пи су Ки шу на -
вео да су чла но ви Град ског ве -
ћа на сед ни ца ма 13. и 26. фе -
бру а ра из не ли ми шље ње да од -
бор ни ци мо гу да да ју са гла -
сност на из ме не про гра ма по -
сло ва ња и фи нан сиј ског пла на
АТП-а за на ве де ни пе ри од. Тим
из ме на ма пред у зе ће је из вр ши -
ло ко рек ци је у пла ни ра ној ма -
си за ра да, јер још ни су „ле гле”
пла те за пр ви ме сец ове го ди -
не, а ма са пла ни ра на у ва же -
ћим до ку мен ти ма ни је до вољ -
на, па је град због не сме та ног

оба вља ња јав ног пре во за пут -
ни ка у оба ве зи да фи нан сиј -
ски по мог не рад фир ме.

За реч се ја вио опо зи ци о ни
од бор ник Де јан Јо ва но вић
(„Сло бод но Пан че во”), ко ји је
за го вор ни цом ре као да је „но -
ви вла сник АТП-а у про гра му
по сло ва ња за те ку ћу го ди ну на -
ја вио би ланс успе ха од
2.500.000 ди на ра, што мо же да
се де си са мо под усло вом да
Град из дво ји 80 ми ли о на ди -
на ра за ре гре си ра не ка те го ри -
је и 45 ми ли о на ’те ку ћих’ до -
на ци ја, и то из про шло го ди -
шњег бу џе та, док се тек оче ку -
ју но ве до та ци је”.

– По ста вља се пи та ње ко ја
је свр ха при ва ти зо ва ња АТП-а
ако гра ђа ни и да ље мо ра ју да
до ти ра ју но во пред у зе ће, а оно,
уз гред, на ја вљу је по ве ћа ње
профи та и на осно ву укла ња -
ња не ле гал ног пре во за с ко јим

Пан че во и ње го ве ин сти ту ци је
ни су мо гле да се из бо ре – за -
кљу чио је Јо ва но вић.

Из ме не пла но ва су усво је не,
а од бор ни ци су има ли још два
по сла: да раз ре ше ста ру и име -
ну ју но ву из бор ну ко ми си ју гра -
да Пан че ва. Но ви пред сед ник
тог те ла по стао је Ми лан Бал -
чин на пред лог од бор нич ке гру -
пе СНС-а, а ње гов за ме ник Де -
јан Са вић, ког су кан ди до ва ли
СПС–ЈС–ДПМ. Име но ва но је
још по два на ест чла но ва и њи -
хо вих за ме ни ка, а ме ђу њи ма
има и оних ко је су пред ло жи -
ле од бор нич ке гру пе „Сло бод -
но Пан че во”, „За со ци јал но од -
го вор но Пан че во” и „За на ше
Пан че во”, ка ко би са став Из -
бор не ко ми си је од ра жа вао онај
скуп штин ски.

Се кре тар Из бор не ко ми си је
је Сла ђа на Фе ра то вић, а њен
за ме ник Дар ко Ау ти шер.

ГРАД ИМА И СО ЦИ ЈАЛ НО-ЕКО НОМ СКИ СА ВЕТ

ЗА ЧИ ЊЕ НИЧ НО УТЕ МЕ ЉЕН ДИ ЈА ЛОГ
Би ће раз ма тра но
како рад ло кал не
само у пра ве ути че 
на по сло дав це и 
на запо сле не

По сле не ко ли ко ме се ци, ко ли -
ко је би ло по треб но да се фор -
ми ра пан че вач ка Уни ја по сло -
да ва ца, 28. фе бру а ра, у Град -
ској упра ви, гра до на чел -
ник Пан че ва Са ша Па -
влов и пред став ни ци син -
ди ка та и Уни је пот пи си -
ма су на кон сти ту тив ној
сед ни ци ове ри ли ства ра -
ње Со ци јал но-еко ном ског
са ве та Гра да Пан че ва.

Том до га ђа ју су при су -
ство ва ли Ми ло ји ца Жив -
ко вић, пред се да ва ју ћи По -
кра јин ског со ци јал но-еко -
ном ског са ве та, Љу би сав
Ор бо вић, пред сед ник Са -
ве за са мо стал них син ди -
ка та Ср би је, Ми лош Си -
мић, пот пред сед ник Ује -
ди ње них гран ских син -
ди ка та „Не за ви сност”, као
и пр ви љу ди уни ја по сло -
да ва ца Ср би је и Вој во ди -
не: Ми лош Не не зић и Вла ди -
мир Ла ло шевић.

Бо ди ро га пред сед ник

На рад ној сед ни ци, ко ју је отво -
рио Па влов, ве ри фи ко ва на су
нај пре име на чла но ва и за ме -
ни ка чла но ва Са ве та. За тим, за
пр вог пред сед ни ка с јед но го ди -
шњим ман да том иза бран је Ми -
лан ко Бо ди ро га, пот пред сед ник
Са ве за са мо стал них син ди ка та
гра да Пан че ва и оп шти на, а за
се кре та ра Бо јан Пе тр ов, ди пло -
ми ра ни прав ник из Град ске

упра ве. Уз то, усво је ни су По -
слов ник о ра ду и Ори јен та ци о -
ни план ра да за ову го ди ну, а
Са вет је до нео и за кљу чак о ак -
тив ном уче шћу овог те ла у орга -
ни за ци ји Сај ма за по шља ва ња.

Сви го вор ни ци су ис та кли да
оче ку ју од Са ве та да ре ша ва
кон крет не про бле ме у од но си -
ма из ме ђу син ди ка та, по сло -
да ва ца и ло кал не са мо у пра ве.

У том сми слу, гра до на чел ник
Па влов је из ра зио на ду да ће
„ово те ло би ти функ ци о нал но
и ра ди ти у кон ти ну и те ту”, а за -
тим до дао:

– Фор ми ра ње Са ве та је ве о -
ма зна чај но за со ци јал ни ди ја -
лог ко ји ће се во ди ти из ме ђу
парт не ра. На сед ни ца ма ће би -
ти раз ма тра но ка ко то рад ло -
кал не са мо у пра ве ути че и на
по сло дав це и на за по сле не. Ми -
слим да ће се са др жај но во ди -
ти пот пу но нов, чи ње нич но уте -
ме љен и ја ко би тан ди ја лог

ових три ју стра на, ко је ће ме -
ђу соб но да раз ме њу ју ин фор -
ма ци је из сво јих сек то ра, што
ће би ти ва жно за кре и ра ње и
до но ше ње од лу ка ло кал не са -
мо у пра ве.

Со ци јал ни парт не ри с ни воа
Ре пу бли ке и По кра ји не сло -
жи ли су се да је ово ко рак уна -
пред ка да се ра ди о ко ор ди на -
ци ји три ју стра на. Ми ло ји ца

Жив ко вић је ка зао да је у Вој -
во ди ни фор ми ра но тек де се -
так ло кал них со ци јал но-еко -
ном ских са ве та од 44, ко ли ко
би тре ба ло да их бу де. И чла -
но ви Ре пу блич ког со ци јал но-
еко ном ског са ве та од пан че -
вач ког оче ку ју ини ци ја ти ве и
ми шље ња, по себ но ка да су у
пи та њу но ви пред ло зи за ко на,
под ву као је Љу би сав Ор бо вић,
а Ми лош Си мић је ис та као ва -
жност со ци јал ног ди ја ло га у
про це си ма као што су јав но-
при ват на парт нер ства и

привати за ци је у ко му нал ном
секто ру.

Крат ка исто ри ја

Град ско ве ће, Уни ја по сло да -
ва ца гра да Пан че ва и пред став -
ни ци ре пре зен та тив них син ди -
ка та – Са ве за са мо стал них син -
ди ка та и УГС-а „Не за ви сност”
16. ав гу ста про шле го ди не за -
кљу чи ли су Спо ра зум о осни -

ва њу, де ло ва њу и на чи -
ну ра да Со ци јал но-еко -
ном ског са ве та гра да
Пан че ва. Он је осно ван
и де лу је ра ди оства ри ва -
ња де мо крат ског три пар -
тит ног ди ја ло га о со ци -
јал ним и еко ном ским пи -
та њи ма од за јед нич ког
ин те ре са за уче сни ке у
за кљу чи ва њу спо ра зу ма.

Као по себ но бит ни ци -
ље ви та да су на гла ше ни
раз ме на ми шље ња и ин -
фор ма ци ја и за у зи ма ње
за јед нич ких ста во ва пре -
ма пи та њи ма из над ле -
жно сти ор га на ло кал не
са мо у пра ве ко ја ути чу на
по ло жај за по сле них, по -
сло да ва ца и гра ђа на, раз -

вој и уна пре ђи ва ње ко лек тивног
пре го ва ра ња на ни воу гра да, по -
моћ у раз во ју ди ја ло га из ме ђу
по сло да ва ца и син ди ка та, праће -
ње ста ња и раз ма тра ње пи та ња
у ве зи с по ли ти ком за по шља ва -
ња, за шти том рад не и жи вот не
сре ди не, као и здрав стве не и со -
ци јал не за шти те и си гур но сти,
ре ша ва ње евен ту ал них спо р них
пи та ња из ме ђу со ци јал них парт -
не ра мир ним путем...

Два на е сто чла ни са вет чи не по
че ти ри пред став ни ка Град ског
ве ћа, по сло да ва ца и син ди ка та.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић



ДРУШТВО
Петак, 6. март 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

5

НИС-ов ПРО ГРАМ „ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО” 2020. ГО ДИ НЕ

Да нам де ца бу ду без бед ни ја и па мет ни ја
Нафт ни ги гант по кла ња
114,5 ми ли о на ди на ра
срп ским шко ла ма

Кон курс отво рен до 
17. мар та

У же љи да до при не се без бед но сти де -
це у шко ла ма и уна пре ђе њу ква ли те -
та обра зо ва ња у Ср би ји, ком па ни ја
НИС је 25. фе бру а ра пот пи са ла Ме -
мо ран дум о са рад њи с Ми ни стар ством
уну тра шњих по сло ва и Ми ни стар -
ством про све те, на у ке и тех но ло шког
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. Тог да на
су пот пи са ни и спо ра зу ми о са рад њи
из ме ђу ком па ни је НИС и ло кал них
са мо у пра ва – парт не ра про гра ма дру -
штве не од го вор но сти „За јед ни ци за -
јед но”. Ру ско-срп ски нафт ни ги гант
ће ове го ди не кроз овај про грам у раз -
вој два на ест ло кал них за јед ни ца у ко -
ји ма по слу је уло жи ти 114,5 ми ли о на
ди на ра у основ не и сред ње шко ле.
Вас пит но-обра зов не уста но ве у Бе о -
гра ду, Но вом Са ду, По жа рев цу, Ни -
шу, Чач ку, Зре ња ни ну, Пан че ву, Ки -
кин ди, Ка њи жи, Но вом Бе че ју, Ср бо -
бра ну и Жи ти шту до би ће но вац да
ку пе са вре ме не без бед но сно-ин фор -
ма ци о не си сте ме и опре му нео п ход -
ну за ди ги та ли за ци ју на став ног про -
гра ма, ка ко би се по ве ћа ла без бед -
ност де це у шко ла ма и омо гу ћи ли бо -
љи усло ви за сти ца ње но вих зна ња и
ве шти на.

Тим по во дом је у Па ла ти „Ср би ја”
у Бе о гра ду ор га ни зо ва на све ча ност
ко јој су при су ство ва ли Ки рил Тјур де -
њев, ге не рал ни ди рек тор ком па ни је

НИС, Не бој ша Сте фа но вић, ми ни стар
уну тра шњих по сло ва, и Мла ден Шар -
че вић, ми ни стар про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја. При сут ни ма су
се на све ча но сти обра ти ли и Алек -
сан дар Ан тић, ми ни стар ру дар ства и
енер ге ти ке Ср би је, као и Зо ран Ра до -
ји чић, гра до на чел ник Бе о гра да.

Парт нер др жа ве

У свом обра ћа њу Ки рил Тјур де њев је
ре као да је НИС од 2009. го ди не кроз
про грам „За јед ни ци за јед но” ре а ли -
зо вао го то во хи ља ду про је ка та и да
је у раз вој срп ских ло кал них са мо у -
пра ва уло же но ви ше од ми ли јар ду
ди на ра.

– По тре бе за јед ни це са гле да ва мо
у ре ал но сти да на шњи це, али увек с
по гле дом у бу дућ ност. У парт нер ству
с Вла дом Ср би је и ло кал ним са мо у -
пра ва ма од ре ђу је мо и при о ри те те.
Про шле го ди не је то би ло здра вље
де це, о ко јем ће мо, на рав но, и да ље
бри ну ти. У овој го ди ни наш фо кус
оста је на мла ди ма. У са рад њи с ми -
ни стар стви ма про све те и уну тра шњих

по сло ва, по др жа ва мо ди ги та ли за ци -
ју у обра зо ва њу и уна пре ђе ње без -
бед но сних си сте ма у шко ла ма – ре -
као је Тјур де њев.

Не бој ша Сте фа но вић, ми ни стар
уну тра шњих по сло ва, за хва лио је
НИС-у што пру жа до при нос те жња -
ма Ре пу бли ке Ср би је да по диг не ква -
ли тет жи во та гра ђа на на ше зе мље и
ис та као да ком па ни је тре ба да бу ду
дру штве но од го вор не и по ка жу да,
сем сти ца ња про фи та у Ре пу бли ци
Ср би ји, уме ју и да уло же у ло кал не
сре ди не и до при не су ква ли тет ни јем
жи во ту ме шта на. Мла ден Шар че вић,
ми ни стар про све те, на у ке и тех но -
ло шког раз во ја, на све ча но сти је ис -
та као да је ула га ње у обра зо ва ње до -
каз да је ком па ни ја НИС окре ну та
де ци и да је ва жно што НИС увек пи -
та шта је по треб но и нео п ход но, ка -
ко би што бо ље од го во рио на по тре -
бе за јед ни це.

Шта шко ле мо гу да ку пе

У НИС-у ис ти чу да је обра зо ва ње
стуб раз во ја сва ке зе мље, ко ји по чи -

ње од нај мла ђег уз ра ста, а да су са -
вре ме ни тех нич ки и тех но ло шки
усло ви омо гу ћи ли да раз вој обра зов -
ног про це са бу де све ујед на че ни ји и
да сва ки уче ник има јед на ке усло ве
за сти ца ње зна ња и ве шти на, без об -
зи ра на ме сто у ко јем жи ви. По ред
то га, у НИС-у сма тра ју да је по ред
уна пре ђе ња на став ног про це са ва -
жно и да шко ла бу де ме сто где се
сви осе ћа ју си гур но и за то ће ове го -
ди не по мо ћи шко ла ма да на ба ве ди -
ги тал не па ке те (ин тер ак тив на та бла,
про јек тор, лап топ и ста лак за лап -
топ и про јек тор), та бле те и ра чу на -
ре за уче ни ке, опре му за ин фор ма -
тич ке ка би не те, си сте ме за ви део-
над зор. НИС ће фи нан си ра ти и уну -
тра шње сре ђи ва ње учи о ни ца у ко -
јима ће би ти ин ста ли ра на ди ги тал -
на опре ма за на ста ву (мо лер ски
радови, за ме на ин ста ла ци ја, уну тра -
шње са ни ра ње вла ге, про ки шња ва -
ња, за ме на вра та, про зо ра, на бав ка
клу па, сто ли ца, ка те дри, ор ма ри ћа
и слич но).

Вред ност про јек та мо ра би ти у ра -
спо ну од 750.000 до 2.500.000 ди на -
ра, а за наш град укуп но пет на ест
ми ли о на ди на ра. Фи нан сиј ска сред -
ства би ће упла ће на на кон пот пи си -
ва ња по је ди нач них уго во ра с но си о -
ци ма про је ка та, а све ак тив но сти
пред ло же не про јек том мо ра ју се ре -
а ли зо ва ти до 31. де цем бра 2020. го -
ди не. О из бо ру про је ка та ко ји ће би -
ти по др жа ни од лу чи ва ће Ко ми си ја
са ста вље на од пред став ни ка Ми ни -
стар ства уну тра шњих по сло ва, Ми -
ни стар ства про све те, на у ке и тех но -
ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је,
ло кал не за јед ни це и ком па ни је НИС.
Сви усло ви и про по зи ци је јав ног кон -
кур са „За јед ни ци за јед но”, ко ји тра -
је до 17. мар та, на ла зе се на сај ту
www.nis.eu/zajednici-zajedno, а ре -
зул та ти кон кур са би ће об ја вље ни до
22. апри ла.

ФЕ СТИ ВАЛ НА У КЕ У 
ОШ „СТЕ ВИ ЦА ЈО ВА НО ВИЋ”

Спој кре а тив но сти,
знања и ен ту зи ја зма

У Основ ној шко ли „Сте ви ца Јо ва -
но вић” у Пан че ву 27. фе бру а ра одр -
жан је Пр ви фе сти вал на у ке. Кроз
пре зен та ци је, до бро осми шље не
огле де, кви зо ве и игри це уче ни ци
су при ка за ли сте че на зна ња из би -
о ло ги је, хе ми је, фи зи ке и ге о гра -
фи је, при бли жив ши на тај на чин
сво јим вр шња ци ма свет при род -
них на у ка.

Ђа ци су би ли у при ли ци да ви де
ка ко функ ци о ни ше си стем ор га на
за ва ре ње, а ка ко за цир ку ла ци ју,
да на у че шта је „сло но ва па ста” ко -
ја на ста је услед рас па да во до ник-
пе рок си да, да ви де „ду ха из бо це”
итд. Ла бо ран ти и пре да ва чи су по -
ка за ли ви сок ни во зна ња и ве шти -
на и пу но љу ба ви и ен ту зи ја зма.

ТЕ СТИ РА ЊЕ ЧЕ ТВР ТА КА 
У ЧИ ТА ЊУ

Ка ква нам је кул ту ра
чита ња

Пан че вач ки че твр та ци ће ове го -
ди не пр ви пут уче ство ва ти у ме ђу -
на род ном ис тра жи ва њу PIRLS (The
Progress in International Reading Li-
teracy Study) ко јим се про це њу је
ни во чи та лач ке пи сме но сти и раз -
у ме ва ња тек ста. У по је ди ним на -
шим основ ним шко ла ма би ће одр -
жа но проб но те сти ра ње овог ме се -
ца, али то је са мо део при пре ма за
глав но те сти ра ње, ко је ће би ти ре -
а ли зо ва но у мар ту сле де ће го ди не.
Ти ме ће се на ша др жа ва при дру -
жи ти ин тер на ци о нал ној сту ди ји ко -
ја се спро во ди сва ке пе те го ди не.

Око сни ца ис тра жи ва ња је ме ре -
ње и упо ре ђи ва ње раз во ја чи та лач -
ких ком пе тен ци ја де се то го ди шња -
ка у си сте му основ ног обра зо ва ња.

Осма ци би у пе ка ре,
меди ци на ре, фри зе ре,
нико не ће у зи да ре и
цвећа ре, док су гим на зи је
и да ље ве о ма по пу лар не 
у ве ли ким гра до ви ма

Ана ли за до са да шњих упи са у сред ње
шко ле по ка зу је да у ма њим ме сти ма
вла да ин те ре со ва ње за за ни ма ња с ко -
ји ма се од мах мо же на ћи по сао. Сви
же ле да бу ду ме ди цин ске се стре, не -
го ва те љи, IT струч ња ци, ме ха тро ни -
ча ри, авио-ме ха ни ча ри, ку ва ри и ко -
но ба ри, али и пе ка ри и фри зе ри, у
ве ћим гра до ви ма је на ва ла на гим на -
зи је, а ни ко не ће да се шко лу је за ке -
ра ми ча ра, пар ке та ра, ста кло ре сца, во -
до ин ста ла те ра и зи да ра.

Тр жи ште ра да, да кле, по ступ но и
код нас ре фор ми ше обра зов ни си -
стем, јер се мно ги сме ро ви, на ро чи то
у сред њим струч ним шко ла ма, због
не за ин те ре со ва но сти осма ка га се.
Атрак тив на и до бро пла ће на за ни ма -
ња код нас и у ино стран ству дик ти ра -
ју упи сну по ли ти ку јер се ве ћи на осма -
ка, од но сно њи хо вих ро ди те ља, опре -
де љу је упра во за њих.

Ме ха тро ни ка за бу дућ ност

И у Пан че ву је та ква си ту а ци ја. Гим -
на зи ја, Ме ди цин ска, Елек тро тех нич -
ка, Еко ном ска и Ма шин ска не ма ју
про бле ма с мањ ком уче ни ка, док је
суд би на по је ди них сме ро ва у Тех нич -
кој и По љо при вред ној шко ли под зна -
ком пи та ња.

Ка да је реч о ква ли те ту уче ни ка,
до бри ђа ци у на шем гра ду углав ном
се опре де љу ју за Гим на зи ју, на ро -
чито за но во фор ми ра но оде ље ње

програме ра, и за ја че че тво ро го ди -
шње сме ро ве у струч ним шко ла ма.
По след њих го ди на, с до ла ском не -
мач ких ком па ни ја ZF и „Бро зе” и
мо дер ни за ци јом пан че вач ке Ра фи -
не ри је, упи сна по ли ти ка у Пан че ву
се ме ња и све ви ше осма ка се опре -
де љу је за елек тро тех нич ку и ма шин -

ску стру ку јер је на тр жи шту ра да ве -
ли ка по тра жња за свр ше ним елек -
тро тех ни ча ри ма и ма шин ци ма. То
се на ро чи то од но си на ме ха тро ни ча -
ре, па је сто га про шле го ди не Ми ни -
стар ство про све те омо гу ћи ло пан че -
вач кој Ма шин ској шко ли да упи ше

још јед но оде ље ње ме ха тро ни ча ра –
смер ко ји је ве о ма атрак ти ван осма -
ци ма ко ји не же ле да сту ди ра ју, већ
да ра де.

Шта се тра жи у Ср би ји

У Ср би ји се, пре ма ре чи ма стру ке,
као и прет ход них го ди на, оче ку је нај -

ве ћа на ва ла на ме ди цин ске шко ле,
IT, гим на зи је, али и уго сти тељ ско-ту -
ри стич ке. Ме ђу клин ци ма су из ра зи -
то по пу лар ни и сме ро ви за пе ка ре,
ку ва ре, ма се ре и жен ске фри зе ре. Пре -
ма ре чи ма стру ке, у ве ћим гра до ви -
ма, као што су Бе о град, Но ви Па зар,
Па ра ћин и Ја го ди на, нај ве ће ин те ре -
со ва ње вла да за здрав стве ног рад ни -
ка. Ме ди цин ске шко ле су ве о ма при -
ма мљи ве де ци и по пу лар не су и у не -
ким ма њим гра до ви ма, а ту је за упис
по треб но ви ше од 90 по е на. По пу лар -
ни сме ро ви су фар ма це ут ски тех ни -
чар, фи зи ја тар и ме ди цин ска се стра.
На дру гом ме сту су елек тро тех нич ке
шко ле и у њи ма сме ро ви за тех ни ча -
ра ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, ад -
ми ни стра то ра мре же и тех ни ча ра

рачу на ра. Те две шко ле су до ми нант -
не, а ма лим ма ту ран ти ма је за ни мљи -
ва и Ва зду хо плов на ака де ми ја у Бе о -
гра ду, смер тех ни чар за без бед ност
са о бра ћа ја и авио-тех ни чар, где се
при ја ви њих се дам на јед но ме сто.
Раз лог је тај што МТУ, свет ски ли дер
у авио-ин ду стри ји, отва ра по гон у Ста -
рој Па зо ви.

На че твр том ме сту тра же них шко -
ла у Ср би ји су уго сти тељ ство и ту ри -
зам. У ве ли ким гра до ви ма, као што
су Ниш, Бе о град, Но ви Сад и Кра гу -
је вац, по пу лар не су и гим на зи је. Тре -
ћа бе о град ска гим на зи ја је из у зет но
по пу лар на и ту је за упис по треб но од
90 до 96 по е на, а за тим Че тр на е ста
гим на зи ја.

Шан са за Пан че во

Др жа ва се не ће та ко ла ко од ре ћи за -
на та, па је у то ку при пре ма за уво ђе -
ње дво го ди шњих за нат ских сме ро ва
у срп ски обра зов ни си стем. По ред
то га, ду ал ни си стем је на и шао на
одо бра ва ње при вре де, па је све ви ше
при вред ни ка ко ји же ле да пот пи шу
уго во ре о струч ној прак си са сред -
њо школ ци ма. Ове го ди не у тр ку за
пан че вач ке ђа ке укљу чу је се и ZF, па
ће од на ред не школ ске го ди не на
прак су у по го не ове не мач ке ком па -
ни је кре ну ти и ђа ци на ших струч -
них шко ла.

Ујед но, док че ка мо да се у Пан че -
ву из гра ди је дан од се дам на ја вље -
них тре нинг-цен та ра у Ср би ји у ко -
ји ма ће се оба вља ти и пре ква ли фи -
ка ци ја и до ква ли фи ка ци ја рад не сна -
ге за по тре бе не са мо се вер не ин ду -
стриј ске зо не, би ло би до бро да на
ни воу Пан че ва за жи ви про грам про -
фе си о нал не ори јен та ци је и да се о
тро шку Гра да оба ви про фе си о нал но
те сти ра ње свих пан че вач ких осма -
ка, ка ко би на ши осма ци што
квалитет ни је, у скла ду са сво јим
интере со ва њи ма, скло но сти ма и спо -
соб но сти ма, ода бра ли бу ду ћу профе -
си ју. Град ски бу џет је те жак пре ко
пет ми ли јар ди и ако има за про мо -
ци ју гра да на свет ским тр кач ким
ста за ма, он да би тре ба ло да има па -
ра и за про фе си о нал ну ори јен та ци ју
ма ли ша на.

„НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ К”

За холивудски осмех
Закорачите и
ви у ординаци-
ју модерне сто-
м а т о л о г и ј е
„Никодент ме-
дик” и покло-
ните себи здрав
и леп осмех. У
овом савреме-
ном центру за
хитну и реста-
уративну сто-
матологију, којим руководи др
Ђорђе Николић, имају идеално
решење за сваки ваш проблем.

Надокнадите зубе импланта-
тима водећих светских произ-
вођача по најприступачнијим
ценама у региону. Исправите
своје зубе уз помоћ најмодер-
нијих технологија, премијерно
представљених у свету, а сада и
код нас у „Никоденту”. Решите
се безубости за само неколико
дана, колико је сада потребно
за израду протеза или мостова.
Улепшајте своје лице филери-
ма познате француске лабора-
торије.

Нека ваш савршен осмех за-
иста буде ваш најбољи адут.

„Никодент медик” се налази
преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2, а пре-
глед можете заказати путем те-
лефона 064/21-75-056. Д. К.

МА ЛА МА ТУ РА ПО ЧИ ЊЕ 27. МАР ТА

Уче ни ци ма осмог раз ре да при ма као се проб ни за вр шни ис пит, па би мо -

ра ли да до бро за гре ју сто ли цу и осво је што ви ше бо до ва, по себ но ако

же ле да упи шу не ки IT смер, ме ди ци ну или гим на зи ју, с об зи ром на то

да се на овим про фи ли ма оче ку је и нај ве ћа на ва ла.

Ма ли ма ту ран ти по ла га ће проб ни за вр шни ис пит у пе так 27. мар та и у

су бо ту 28. мар та, а за вр шни ис пит у сре ду 17. ју на, у че твр так 18. ју на и

у пе так 19. јуна.

УО ЧИ УПИ СА ОСМА КА У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ

ВО ДИЧ ЗА ПРЕ ЖИ ВЉА ВА ЊЕ УПИ СНЕ ГРО ЗНИ ЦЕ

Страну припремиo 
Зоран

Станижан
ПРОМО
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Ра дио-та ла си се у ко зме ти -
ци при ме њу ју за: ства ра ње ко -
ла ге на, сма ње ње бо ра, по ди -
за ње и за те за ње опу ште не ко -
же, ства ра ње фи бро бла ста,
под сти ца ње цир ку ла ци је, ре -
ге не ра ци ју по сто је ћег ко ла -
ге на, осве жа ва ње ко же с ду -
го трај ним ре зул та ти ма, као и
за укла ња ње це лу ли та.

Прин цип ра да ра дио-та ла -
сног апа ра та ба зи ра се на ко -
ри шће њу би по лар не енер ги -
је РФ, од но сно се лек тив не
тер мо ли зе у свр ху за гре ва ња
ду бљих сло је ва ко же (не ду -
же од де сет се кун ди), што
узро ку је фраг мен та ци ју (де -
ље ње) ко ла ге на и та ко га под -
сти че на ства ра ње. Сти му ла -
ци јом ко ла ге на и ела сти на

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

Ра дио-та ла си у 
слу жби ле по те

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Се зо на је гри па и пре хла -
да, а ве ћи ну обо ле лих, по -
ред ви со ке тем пе ра ту ре,
нај ви ше ис цр пљу је упо ран
ка шаљ ко ји не пре ста је.
Уко ли ко и ви има те исти
про блем, про бај те да га ре -
ши те по мо ћу овог ста рог
ре цеп та на ших ба ка.

Са стој ци: 150 гра ма ше ће ра, два де ци ли тра во де, де се -
так ли сто ва ло во ра и две ка ши ке су ше не жал фи је.

При пре ма: Упр жи те ше ћер док не до би је ле пу бра он бо -
ју, али па зи те да не за го ри. Пре лиј те во дом, по кло пи те и
ку вај те док се ше ћер не ото пи. На кон то га до дај те ло во ров
лист и жал фи ју и ку вај те још де се так ми ну та. Ски ни те с
ва тре и оста ви те си руп у по кло пље ној по су ди у ко јој се и
ку вао све док се не охла ди, а за тим про це ди те и си пај те у
фла ши цу или те гли цу. Пиј те три пут днев но по јед ну ка ши -
чи цу по ла са та пре је ла.

За олак ша ва ње те го ба код гри па и пре хла де мо гу се ко -
ри сти ти и си ру пи од бе лог сле за, ја гор че ви не, бо кви це и
ехи на цее, као и пре па ра ти с про по ли сом (ка пи и спреј за
де цу и од ра сле). Ча је ви од ли сто ва ли пе и зо ве олак ша ва ју
пре зно ја ва ње, а ко рен бе лог сле за и лист жал фи је до бри су
за ис пи ра ње уста и гр ла.

Бо си љак, лист жал фи је и цвет ка ми ли це мо гу се ко ри -
сти ти као сред ства за ин ха ла ци ју, док је ви та мин ско-аро -
ма тич не ча је ве од шип ка и хи би ску са пре по руч љи во пи ти
то ком да на уме сто во де.

До ма ћи си руп
про тив ка шља

На ја ва но вог ор га ни за ци о ног
мо де ла збри ња ва ња акут ног
мо жда ног уда ра у Ср би ји, а
по угле ду на онај ко ји се при -
ме њу је код ин фарк та ср ца, мо -
ти ви са ла нас је да ка же мо не -
што ви ше о мо жда ном уда ру
и зна ча ју ње го вог бр зог пре -
по зна ва ња и ле че ња. У на шој
зе мљи акут ни мо жда ни удар
пред ста вља пр ви узрок смр ти
код же на, а дру ги код му шка -
ра ца. Ако се овим по да ци ма
до да ју ста ти сти ке о ве ли ком
бро ју ин ва лид но сти ко ји на -
ста је по сле ин фарк та мо зга,
ја сан је ње гов зна чај по здрав -
стве не, со ци јал не и еко ном -
ске при ли ке јед не зе мље.

Не мер љив је зна чај ре фе -
рент них цен та ра ко ји при ме -
њу ју са вре ме не ме то де ус по -
ста вља ња цир ку ла ци је у за -
пу ше ним крв ним су до ви ма
ср ца по сле акут но на ста лог
ср ча ног ин фарк та. Слу жба
хит не ме ди цин ске по мо ћи
Пан че во би ла је у при ли ци
да бр зим пре по зна ва њем ин -
фарк та и бр зим тран спор том
до ових уста но ва по мог не сто -
ти на ма па ци је на та да са чу -
ва ју сво је ср це и на ста ве ква -
ли те тан жи вот. Ка да је акут -
ни мо жда ни удар у пи та њу,
не мо же мо да се по хва ли мо
истим ре зул та ти ма и за то ће

ова но ва ини ци ја ти ва би ти од
из у зет ног зна ча ја за ту ка те -
го ри ју па ци је на та, као и за
дру штво у це ли ни. Тре ба на -
гла си ти да су че ти ри пе ти не
мо жда них уда ра та ко зва ни
ис хе миј ски, ко ји се у ве ли -
ком про цен ту мо гу ре ша ва ти
тром бо ли зом. Јед на пе ти на
су хе мо ра гиј ски код ко јих до -
ла зи до кр ва ре ња у мо згу.

Циљ ус по ста вља ња цир ку -
ла ци је у крв ном су ду мо зга с
фор ми ра ним тром бом је спа -
са ва ње мо жда ног тки ва ко је
је из гу би ло функ ци ју, али је
до вољ но ви тал но да се та
функ ци ја у це ло сти по вра ти.
Да кле је дан део оште ће ног
мо зга ће фор ми ра ти ожи љак,
а дру ги део ће се пот пу но опо -
ра ви ти. Да би се то де си ло,
по треб на је ова вр ста ин тер -
вен ци је, и то у ро ку до че ти -
ри и по са та. Што је ин тер -
вен ци ја бр жа, шан се за пот -
пу ни опо ра вак су ве ће. На -
рав но, и ма ње не у ро ло шке
по сле ди це су да ле ко при хва -
тљи ви је од оних ко је про у -
зро ку ју те шку ин ва лид ност.
За то се тру ди мо да пре по зна -
мо пр ве зна ке мо жда ног уда -
ра што пре. По себ ну па жњу
по све ћу је мо па ци јен ту са из -
не над но на ста лом сла бо шћу,
од у зе то шћу или утр ну ло шћу
јед не стра не те ла (ли це, ру -
ка, но га), из не над ном кон фу -
зно шћу или смет ња ма у го -
во ру, као и раз у ме ва њу го во -
ра, из не над ним смет ња ма ви -
да, вр то гла ви ци или гу бит ку
рав но те же. Че сто је при сут на
и на гло на ста ла гла во бо ља
пра ће на муч ни ном. Бр зо пре -
по зна ва ње мо жда ног уда ра је
пр ви ве ли ки ко рак у ле че њу
ових па ци је на та. Сле де ћи ко -
ра ци су бр зи тран спорт, при -
ме на тром бо ли зе уко ли ко је
она ин ди ко ва на и на кра ју
од го ва ра ју ћа ре ха би ли та ци ја
ко ја тре ба да оспо со би па ци -
јен та за са мо ста лан жи вот.

Ка ко се спа са ва мо зак

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

по пу ња ва мо бо ре из уну тра -
шњо сти, а са мим тим се ко -
жа за те же и не ста је опу ште -
ност ли ца.

Ко ла ген је глав ни про те ин
ве зив ног тки ва и чи ни 25%
ње го ве укуп не ма се. Јед на је
од нај ду жих влак на стих струк -
ту ра и има ве ли ку моћ рас те -
за ња и вра ћа ња у пр во бит но
ста ње. Ко ла ген је глав ни са -
сто јак хр ска ви ца, ли га ме на -
та и те ти ва. Ње го ва раз град -
ња или сла бо и не до вољ но об -
на вља ње до во де до по ја ве бо -
ра, опу ште не ко же и це лу ли -
та, и до при но се ста ре њу.

Трет ма ни се ра де у се ри ји,
за ви сно од го ди на па ци јен та:
од че ти ри до шест ве за них на
се дам да на, а по том још два
јед ном ме сеч но. Пре по ру чу -
је се одр жа ва ње ре зул та та јед -
ним трет ма ном на шест ме -
се ци. Не ма вре мен ских огра -
ни че ња за рад у сми слу го ди -
шњег до ба. Ефе кат је уоч љив
од мах на кон трет ма на као ре -
зул тат ра дио-та ла си ма иза -
зва не кон трак ци је ко ла ге на и
ела сти на, а дра стич но ра сте
на кон дру гог трет ма на, че му
до при но си ин тен зив на син -
те за ко ла ге на и ела сти на, под -
стак ну та деј ством ра дио-та -
ла са.

На кон трет ма на ли це из -
гле да све жи је, по пра вља ју се
ква ли тет ко же, хи дра та ци ја и
то нус, а бри шу се сит не и сма -
њу ју ду бо ке бо ре. Му шкар ци
су и код ових трет ма на у пред -
но сти, јер је ефе кат бо љи за
25% због те сто сте ро ном сти -
му ли са не син те зе ко ла ге на и
ела сти на.

„Про шле сре де су два ’при ја -
те ља’ за мо ли ла мог си на да
уче ству је у ’так ми че њу у ско -
ку’ ко је су же ле ли да сни ме.
Ка да је ско чио, та два де ча ка,
ко ји су ста ја ли с ње го ве ле ве и
де сне стра не, шут ну ла су га у
но ге, та ко да је из гу био тло
под но га ма и пао пра во на ле -
ђа и гла ву. Док се бо рио да
уста не, из гу био је свест и по -
но во пао уна пред. Школ ски
над зор ник му је при тр чао у
по моћ. Док је уко че но бе све -
сно те ло мог си на ле жа ло на
ас фал ту, два де ча ка су се сме -
ја ла. Да скра тим при чу, де те
је у бол ни ци, има по вре ду гла -
ве, огре бо ти не на ли цу, озбиљ -
не по се ко ти не у усти ма и два
пред ња зу ба на ко ја мо рам да
па зим. Ово је очи глед но ’Тик -
Ток’ иза зов сни мљен за рад при -
ку пља ња лај ко ва на дру штве -
ним мре жа ма” – ова ко гла си
ста тус ко ји је на „Феј сбу ку”,
за јед но с фо то гра фи ја ма по -
вре да свог ма ло лет ног си на
Џеј со на, 5. фе бру а ра об ја ви ла
Ва ле ри Ход сон из Ту со на у
Ари зо ни.

Ста тус је ја ван и мо же се и да -
ље по гле да ти на по ме ну тој дру -
штве ној мре жи. До са да је по -
де љен ви ше од 54.000 пу та, има
38.000 ре ак ци ја и пре ко 18.000
ко мен та ра по др шке де ча ку и
ње го вој по ро ди ци.

Ако сте по ми сли ли да је овај
слу чај уса мљен и да чи та ва
при ча не ма ни ка кве ве зе са
Ср би јом, на чи ни ли сте дво -
стру ку гре шку. Та ко зва ни „лом
ло ба ње” (Skullbreaker Challen-
ge) са мо је је дан од по пу лар -
них иза зо ва на дру штве ној
мре жи „Тик Ток”, ко ја је са
плат фор ме „Google Play” до
са да пре у зе та ви ше од 500 ми -
ли о на пу та. На шој де ци, по -
го то во основ ци ма, јед на је од
оми ље них. Иа ко апли ка ци ја
ни је на ме ње на мла ђи ма од
три на ест го ди на, мо же је ин -
ста ли ра ти сва ко: до вољ но је
са мо да на ве де ла жну го ди ну
ро ђе ња.

По ред „ло ма ло ба ње”, не ки
од опа сних иза зо ва на „Тик То -
ку” под ра зу ме ва ју ђу ска ње на
про мет ном ко ло во зу уз ри зик
да вас уда ри ау то мо бил или пак
за да так ко ји се ра ди у па ру, где
јед на осо ба ле жи отво ре них
уста, док јој дру га нај пре у уста
си па па ху љи це и мле ко, а по -
том ка ши ком ода тле је де ову
ме ша ви ну. На рав но, из у ми те -
љи „Тик То ка” ни су за ми сли ли
да та мре жа функ ци о ни ше баш

да об ја вљу је, про фил ће му би -
ти по тре бан. Као што смо већ
ре кли, упр кос фор мал ном огра -
ни че њу ко је се ти че го ди шта,
на „Тик То ку” се мо же ре ги -
стро ва ти ап со лут но сва ко.

И ту на ста ју про бле ми: ки -
не ска ком па ни ја „Byte Dance”,
ко ја је лан си ра ла ову апли ка -
ци ју, пре го ди ну да на је пла -
ти ла ка зну од чак 5,7 ми ли о -
на до ла ра за иле гал но при ку -
пља ње по да та ка осо ба мла ђих
од три на ест го ди на, као што
су име и пре зи ме и адре са ста -
но ва ња. Уз то, „Тик То ку” се у
не ко ли ко на вра та спо чи та ва -
ло и због цен зу ре од ре ђе них
са др жа ја. Но би ло ка ко би ло,
„Тик Ток” и да ље ра сте и на
Бал ка ну и те ка ко има сво ју
пу бли ку.

За бав на стра на ме да ље

Јед на од нај у спе шни јих „тик -
то кер ки” са ових про сто ра је
сред њо школ ка Ире на Мар ко -
вић из Цр не Го ре. За све га че -
ти ри ме се ца она је ус пе ла да
са ку пи чак 21.000 пра ти ла ца.
Пре ма Ире ни ним ре чи ма, иза -
зо ви по пут „ло ма ло ба ње” и
слич них у на шем окру же њу ни -
су по пу лар ни, али је опа сност
од то га да се мла ди по ве ду за
иде јом да ће би ти за ни мљи ви

или при хва ће ни ако ра де ова -
кве ства ри – ре ал на.

– Свој пр ви ви део сни ми ла
сам за ми нут та ко што сам са мо
отва ра ла уста и „по зај ми ла” ту -
ђи глас, што је јед на од по пу -
лар них алат ки на „Тик То ку”. На
мо је из не на ђе ње, ви део је имао
три ста хи ља да пре гле да за мо -
жда дан и по. И та ко сам на ста -
ви ла да сни мам... Са да пла си -
рам свој ау тен тич ни са др жај.
Углав ном су то не ки ху мо ри -
стич ни сним ци, ко је мо ји пра -
ти о ци ра до гле да ју – ка же Ирена.

Још је дан про блем:
комента ри

Без об зи ра на то на ко јој мре -
жи „на сту па те” пред пу бли ком
и ко ли ко го ди на има те, не га -
тив ни ко мен та ри су про блем
ко ји не ће те мо ћи да из бег не те.

– Ко мен та ри су сва ка кви. До -
жи вља ва ла сам да ме вре ђа ју
сед мо го ди шња ци го во ре ћи ми
да сам ре тар ди ра на, да сам де -
бил и слич но. За ма ло сам обри -
са ла про фил ка да су мој ви део
пот пу но не по зна ти љу ди ше ро -
ва ли на „Тви те ру”, где су се сви
спр да ли са мном. Та да сам при -
ча ла са сво ји ма и они су ме по -
др жа ли у на ме ри да на ста вим
да сни мам. Сад ви ше не бих
од у ста ла, јер већ имам сво ју
пу бли ку, ко ју не же лим да из -
не ве рим – за кљу чу је Ире на.

Ро ди тељ ски над зор

Оно што је по зи тив но у ве зи с
„Тик То ком” је сте чи ње ни ца да
је ро ди те љи ма на рас по ла га њу
не ко ли ко ме ха ни за ма за шти -
те де це.

По сто ји, на и ме, оп ци ја „Di-
gital Wellbeing”, ко ја омо гу ћа -
ва огра ни ча ва ње вре ме на про -
ве де ног уз апли ка ци ју на два
са та днев но, као и спре ча ва ње
при сту па по тен ци јал но не при -
ме ре ним са др жа ји ма. Ипак,
имај те у ви ду да је, кад се при -
ја ви те на ту мре жу, ваш на лог
ау то мат ски ја ван, што зна чи
да сва ко мо же да ви ди ва ше
об ја ве, по ша ље вам по ру ку и
ко ри сти ва ше по дат ке о ло ка -
ци ји. Кре а то ри ове апли ка ци -
је си гур но ће у на ред ном пе -
ри о ду има ти пу не ру ке по сла
ка ко би „за кр пи ли” сва про -
бле ма тич на ме ста ко ја су ко -
ри сни ци уо чи ли. Док се то не
де си, до дат ни опрез је сва ка -
ко до бро до шао.

та ко. Но ствари су очи гледно
измакле контроли…

Ки не ски про из вод

Ста ти сти ке по ка зу ју да су ко -
ри сни ци ове ки не ске апли ка -
ци је, че твр те по бро ју пре у зи -
ма ња, по сле „Феј сбу ка”, „Ин -
ста гра ма” и „Снеп че та”, углав -
ном мла ди уз ра ста од ше сна -
ест до два де сет че ти ри го ди не.
Ње ном му ње ви том успе ху ве -
ро ват но се ни су на да ли ни са -
ми кре а то ри апли ка ци је ка да
су је лан си ра ли у Ки ни у сеп -
тем бру 2016, под на зи вом
„Doyyin”. Пре две го ди не, спа -
ја њем с му зич ком апли ка ци -
јом „Musical.ly”, на стао је „Тик -
Ток” и – ко лек тив но лу ди ло је
кре ну ло.

Мла ди ма се, ка ко ка жу, по -
себ но до па ло то што ова мре -
жа ну ди мо гућ ност пра вље ња
и раз ме не крат ких сни ма ка, у
тра ја њу од пет на ест до ше зде -
сет се кун ди. Ти неј џе ри на „Тик -
То ку” се бе нај че шће сни ма ју

ка ко глу ме, пле шу или пе ва ју,
а при том ко ри сте раз ли чи те
фил те ре, сти ке ре, зву ко ве и
ани ма ци је ка ко би еди то ва ли
свој ви део и учи ни ли га за ни -
мљи ви јим.

Про бле ма тич ни мо мен ти

За раз ли ку од оста лих по пу -
лар них мре жа, ко ри сник на
„Тик То ку” не мо ра да има свој
про фил ако же ли са мо да гле -
да сним ке. Ипак, уко ли ко жели

Страну 

припремила 

Драгана
Кожан

РЕЧ ПСИ ХО ЛО ГА: РАЗ ГО ВА РАЈ ТЕ С ДЕ ЦОМ

– Иа ко по сто је мно го број не

пред но сти дру штве них мре -

жа, по сто је и ри зи ци при

њи хо вом ко ри шће њу, ко ји

по себ но по га ђа ју мла де у

адо ле сцент ном до бу. Екс це -

сив но из ла га ње са др жа ји ма

на ин тер не ту, као и ко ри -

шће ње дру штве них мре жа

пу тем ко јих се адо ле сцен ти

иден ти фи ку ју с „по пу лар -

ним” ти неј џе ри ма по ве за ни

су са сли ком о се би и са мо -

вред но ва њем и че сто до во -

де до про ме не рас по ло же -

ња, узро ку ју ћи анк си о зност

и де пре си ју. По ред ово га,

из ло же ност не цен зу ри са -

ним са др жа ји ма по спе шу је

агре си ју ка ко пре ма дру ги -

ма, та ко и пре ма се би, што

мо же би ти по губ но – на гла -

ша ва Ја дран ка Гру ји чић Ђу -

рић, пси хо лог и пси хо те ра -

пе ут из пан че вач ког удру -

же ња „Пси хо ге не за”.

На ша са го вор ни ца је упу -

ти ла ро ди те љи ма не ко ли ко

са ве та ко ји би мо гли да им

по мог ну да сво је ти неј џе ре

за шти те од не при ме ре них

са др жа ја на ин тер не ту.

– Тре ба ло би да ро ди те -

љи на ђу на чин да „упо сле”

адо ле сцен та кроз раз ли чи -

те ак тив но сти или оба ве зе

у ко ји ма ће уче ство ва ти

сви чла но ви по ро ди це и да

се с њим до го во ре о то ме

ко ли ко ће вре ме на днев но

про ве сти на ин тер не ту. Уз

то, ва жно је да се ро ди те -

љи ин те ре су ју за са др жа је

ко је адо ле сцент пра ти и да

их за јед но с њим про це њу -

ју и вред ну ју. Упра во на тај

на чин се пот по ма же из -

град ња кри тич ког ми шље -

ња и фор ми ра ње иден ти -

тета код ти неј џе ра – ис та -

кла је Ја дран ка Гру ји чић

Ђурић.

КА КВЕ ОПА СНО СТИ КРИ ЈЕ ПО ПУ ЛАР НА ДРУ ШТВЕ НА МРЕ ЖА

„ТИК ТОК” – АПЛИ КА ЦИ ЈА КО ЈА ВАМ
МО ЖЕ НА НЕ ТИ ТЕ ЛЕ СНЕ ПО ВРЕ ДЕ

Овај дечак је био жртва изазова „лом лобање”
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Карантин постојао и у Панчеву
У 18. и 19. веку нормална

појава на граничним прела-

зима била је зграда каран-

тина у коју би се смештали

путници што долазе из зе-

мље где је постојала епиде-

мија неке заразне болести. У

Панчеву је, примера ради,

изграђен контумац (каран-

тин) још 1726, а у Земуну

1730. Основни разлог је био

низак ниво хигијене у обла-

стима под турском управом.

У панчевачком контумацу

људи су остајали десет, два-

десет један или четрдесет

два дана, а роба четрдесет

дана. У време епидемија би-

ле су ангажоване посебне

кордонске јединице с циљем

да спрече илегалне преласке

границе и уношење болести.

Овај карантин је био у функ-

цији око сто тридесет година.

Епидемија болести Kовид-
-19, изазване новим коро-
навирусом (SARS-CoV-2),
приморала је здравствене
раднике, али и политичке
лидере да се окрену старој
и опробаној методи спре-
чавања ширења болести:

карантину. Вухан, град од
једанаест милиона станов-
ника у кинеској провинци-
ји Хубеи, са чије пијаце Ху-
анан је крајем прошле го-
дине нови вирус кренуо у
свој поход, још је у јануару
претворен у џиновски

карантин. Након тога су „за-
творени” још неки градови
у провинцији Хубеи, па се
процењује да је каранти-
ном у Kини обухваћено чак
56 милиона људи.

Но карантини су убрзо
почели да ничу у свим

земљама у којима је забе-
лежена нова болест Ковид-
19. Нарочито велику ме-
дијску пажњу привукло је
претварање луксузног кру-
зера „Di a mond Prin cess” у
карантин у јапанској луци
Јокохами. Али показало се

да тај карантин није био
делотворан, јер се током
две недеље изолације од
3.700 људи на броду зара-
зило више од 600 путника
и чланова посаде.

Свету ово није први су-
срет с карантином: у нови-

јој историји такве превен-
тивне мере биле су увође-
не због епидемије еболе и
SARS-а, а карантини су се
први пут појавили још у 14.
веку, када је Европом ха-
рала куга.

Драгана Кожан

Дефиниција каже да је ка-

рантин поступак којим се ра-

ди заштите од ширења зара-

зних болести одвајају особе,

животиње и предмети за ко-

је се сумња да су заражени.

Термин води порекло од

италиjанске речи qu a rantа –

четрдесет, будући да је у по-

четку карантин трајао четр-

десет дана.

Прва идеја о карантину

појавила се, по свему суде-

ћи, након велике пандемије

куге која је харала Европом

1348. године, када су поје-

дини италијански градови

обуставили трговину ради

заштите од ширења те боле-

сти. Историчари наводе да

је први град у свету који је

1377. године увео карантин

без прекида трговине био

Дубровник. Венеција је, до-

душе, нешто пре тога увела

потпуно затварање тргови-

не, али то није био карантин

у правом смислу те речи.

У то време нико ко је до-

лазио из заражених подруч-

ја није смео да уђе у Ду-

бровник, а да најпре не про-

веде тридесет дана („трен-

тина”) на оближњем острву

Мркану, или у Цавтату. Ка-

сније је изолација продуже-

на на четрдесет дана, па је

тек тада уведен назив ка-

рантин. Пример Дубровника

су следили и остали градо-

ви. У наредним вековима су

саграђени и карантини (ла-

зарети) на Данчама, на Ло-

круму и у дубровачком

предграђу Плоче, где је са-

чуван до данас. Слично је

било и у читавој Европи и на

Медитерану.

Шпански грип страшнији од рата
На самом крају Првог свет-

ског рата човечанство је по-

харао шпански грип, нај-

страшнија пандемија у исто-

рији. Од марта 1918. до

марта 1920. та болест је од-

нела између педесет и сто

милиона људи, можда више

него Први и Други светски

рат заједно.

Ова пандемија је подста-

кла стварање карантина и

изолацију, као и затварање

школа у Европи, те забрану

јавних окупљања у делови-

ма САД. Нажалост, ове ме-

тоде су само привремено за-

држале ширење болести.

Разлог лежи у чињеници да

је грип једна од најзаразни-

јих болести на свету: свега

неколико минута проведе-

них с пацијентом који ка-

шље и кија може бити до-

вољно за пренос болести.

Поређења ради, требало би

да проведете осам сати с па-

цијентом оболелим од тубер-

кулозе да бисте били зара-

жени.

Колико је опасан коронавирус
Kоронавируси су велика по-

родица вируса који узрокују

обољења код животиња и

људи. Према Светској

здравственој организацији

(СЗО), неколико коронавиру-

са код људи узрокује инфек-

ције дисајних путева, које

могу бити благе попут обичне

прехладе или озбиљне попут

блискоисточног респиратор-

ног синдрома (MERS) и те-

шког акутног респираторног

синдрома (SARS). Недавно

откривени коронавирус који

тренутно хара светом, 2019-

nCoV, узрокује заразну бо-

лест Ковид-19. Овај вирус је

био непознат све до избија-

ња епидемије у кинеском

граду Вухану.

Најчешћи симптоми боле-

сти Ковид-19 су температу-

ра, умор и суви кашаљ. По-

даци СЗО потврђују да се ве-

ћина оболелих, њих отпри-

лике 80%, опорави од боле-

сти без потребе за посебним

лечењем. Озбиљнији симп-

томи, који најчешће подразу-

мевају тешкоће с дисањем,

вероватнији су код старијих

људи и особа с хипертензи-

јом, срчаним проблемима, те

шећерном болешћу.

Досад објављене студије

сугеришу да се коронавирус

углавном шири преко кон-

такта с капљицама. Треба

имати у виду да постоје осо-

бе које имају Ковид-19, али

су симптоми код њих изра-

зито благи, поготово на по-

четку болести. Стога треба

бити посебно опрезан и

спроводити превентивне ме-

ре чак и када су наизглед

сви у вашој околини здрави.

Да бисте спречили шире-

ње заразе, учестало и темељ-

но перите руке сапуном и

водом или течношћу за пра-

ње на бази алкохола, јер тако

убијате вирусе који су присут-

ни на вашим рукама. Држите

се на најмање метар удаље-

ности од сваког ко кашље

или кија, јер се тако најлакше

можете заразити будући да

особа кашљањем и кијањем

око себе распршује капљице

с вирусом. Уколико ви ка-

шљете или кијате, покријте

уста и нос лактом или мара-

мицом, па марамицу одмах

баците у смеће. Избегавајте

додиривање очију, носа и

уста уколико претходно нисте

темељно опрали руке.

Ризик од болести у Србији – умерен
С обзиром на појаву интен-

зивне локалне трансмисије

инфекције у више земаља,

поред Кине, као и на то да се

јављају кластери оболелих

код којих није могуће утврди-

ти начине заражавања (лан-

це трансмисије), односно ве-

зу са импортованим случаје-

вима, као и на могућност да

су преносиоци вируса особе

без симптома или с благим

клиничким обликом болести

који их не приморава на

обраћање лекару, без обзира

на примењене мере спреча-

вања уношења, раног откри-

вања, дијагностике и лечења

оболелих, расте ризик од

импортовања инфекције

узроковане новим коронави-

русом у Републику Србију и

може се оценити као умерен

– наводе у Институту „Батут”.

Да бисте добили релевант-

не актуелне податке о корона-

вирусу, пратите нови сајт Ми-

нистарства здравља и Инсти-

тута „Батут”: http://co vid19.rs .

На сајту се сваког дана, у 8 и

18 сати, објављују најновије

информације у вези с бројем

оболелих у целом свету.

Почетком 2003. године у ки-

неској провинцији Гуангдонг

појавила се нова болест

SARS (тешки акутни респи-

раторни синдром), узроко-

вана тада новим коронави-

русом SARS-CoV.

Вирус се током неколико

недеља проширио у триде-

сет седам земаља света и

однео животе око 800 од

8.000 заражених људи. Нај-

већи карантин успостављен

је тада у Торонту. Око

30.000 људи било је затво-

рено у болницама и својим

домовима. Толико људи је

било у карантину и у Пекин-

гу, где је забележено 2.500

случајева SARS-а.

У најсвежијем сећању

нам је епидемија еболе, с

којом су се 2014. и 2015. го-

дине суочиле Гвинеја, Сије-

ра Леоне и Либерија, три си-

ромашне земље Западне

Африке с готово непостоје-

ћим системима јавног здра-

вља. Ова страшна заразна

болест однела је животе око

11.000 од укупно 28.000 за-

ражених људи.

„Лекари без граница”, ме-

дицинска организација која

је играла важну улогу у бор-

би против еболе у Западној

Африци, на крају су закљу-

чили да карантинске мере у

Гвинеји, Сијера Леонеу и

Либерији нису биле дело-

творне.

Kарантинске мере се и да-

нас спроводе, као што се мо-

же видети и код актуелне

епидемије коронавирусом,

али тежиште савремене ме-

дицине је на борби са узроч-

ницима појединих болести.

Кад су у питању непознати

вируси, ту борбу компликује

то што тек треба пронаћи

средства за њихово сузбија-

ње. За то време карантини

су од изузетног значаја.

„Модерне” болести: SARS и ебола

Почело је с црном смрћу
Најзлогласнија болест у

историји била је свакако

пандемија куге – црне смр-

ти, која је 1348. године за-

хватила читаву Европу.

Европа се од тада штити све

до 19. века, без обзира на то

да ли је реч о класичном ка-

рантину или санитарном

кордону Војне крајине за

време аустријске управе.

Карантинске мере су се

спроводиле и у време колере

током 19. века и других епи-

демија. Али оне нису ни из-

далека биле тако строге као

оне за време куге. Ако се ни-

сте придржавали стриктних

правила карантина у Ду-

бровнику, то јест ако бисте

побегли и били ухваћени,

могли сте бити осуђени

на смрт. Строге казне су се

спроводиле управо зато да

се епидемија не би ширила.

У тих четрдесет дана каран-

тина вршиле су се основне

дезинсекцијске мере робе и

терета и људи. Највише се

кадило, димило и палило, а

користило се и сирће, као

најстарије дезинсекцијско

средство.

ЗАШТИТА ОД ЕПИДЕМИЈА КРОЗ ИСТОРИЈУ

БОЛЕСТИ ДОЛАЗЕ И ПРОЛАЗЕ, КАРАНТИНИ ОПСТАЈУ

Шта је карантин

Подаци СЗО потврђују
да се око 80%
оболелих од болести
Ковид-19 опорави 
без потребе за 
посебним лечењем.
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МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Кроз дру штве не игре де ца се за ба -
вља ју, ко ри сте ма шту, са ра ђу ју и уче
но ве ства ри. Оне мо гу би ти стра те -
гиј ске, игре кар тама, коц ки цама...

Све ипак има ју за јед нич ки циљ:
тре ба пре сти ћи про тив ни ке и иза ћи
из игре као по бед ник.

ЂУ ЈА СТЕ ФА НО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Тре нут но не мам с ким да играм

кар те. Жи вим са ма. Ра ни је смо сви
то во ле ли и на овај на чин се за ба вља -
ли. Дру штве на оку пља ња су та да би -
ла леп ша и бо ља.

СТЕ ВАН МИ ЛО СА ВЉЕВ, ме сар:
– Не мам вре ме на, су ви ше сам оку -

пи ран по слом. Ра ни је сам ужи вао у

овој вр сти за ба ве знат но ви ше. Са да
по не кад успем с де те том да од и грам
„не љу ти се, чо ве че”.

МА РИ ЈА ЦВЕ ЈИЋ, пен зи о нер ка:
– Игра ла сам док сам би ла у рад -

ном од но су, али го ди на ма на кон то га
ни сам. Са да сам окре ну та дру гим ства -
ри ма: чла ни ца сам Удру же ња за бор -
бу про тив ра ка, па имам мно го оба ве -
за. За кар та ње не мам вре ме на.

МИР ЈА НА КА ПОР, 
хе миј ски тех ничар:

– Играм са сво јом ћер ки цом. Пре -
те жно мо но пол, ри зи ко, ре ми, „не љу -
ти се, чо ве че”, до ми не... прак тич но
све што по сто ји. Еду ку јем је у овом

прав цу, да бих је одво ји ла од те ле фо -
на. Ње ни вр шња ци углав ном ми сле
да је то без ве зе.

МИ ЛАН МЛА ДЕ НО ВИЋ, 
про фе сор тех ни ке и ин фор ма ти ке:

– Не играм. Ре ци мо да не же лим.
Пре ста ле су да ме за ни ма ју дру штве -
не игре. Ра ни је сам играо кар те и да -
ме, али је то би ло баш дав но. Ни сам
чуо да не ко да нас још то прак ти ку је.

СР ЂАН ЗЕ МАН, ма шин ски тех ни чар:
– Иа ко се чи ни да су дру штве не игре

из у мр ле, ја и да нас играм све. Од та -
бли ћа, пре ко клу е да, до ша ха... Ове
ак тив но сти су ве о ма ко ри сне, а ујед но
и за бав не. Је ле на Ка та на

М. КАПОРМ. ЦВЕЈИЋ М. МЛАДЕНОВИЋ С. ЗЕМАН

ДА ЛИ ИГРА ТЕ ДРУ ШТВЕ НЕ ИГРЕ?

Кар те не из ла зе из мо де

С. МИЛОСАВЉЕВЂ. СТЕФАНОВИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ако сте овај при ме рак „Пан -
чев ца” ку пи ли у че твр так, 5.
мар та, пре под не, он да ће вам
мо жда би ти од ко ри сти ин -
фор ма ци ја да је „Елек тро ди -
стри бу ци ја” на ја ви ла да ће тог
да на, због ра до ва на мре жи,
од 9.30 до 13.30 без стру је
оста ти Ули ца Ми ло ша Тре -
бињ ца, део Ули це ца ра Ду ша -
на од Kраљевића Мар ка до
Пр во мај ске и део Пр во мај ске
од Ми ло ша Тре бињ ца до Ца ра Душана.

У пе так, 6. мар та, од 8.30 до 11.30,
стру је не ће има ти пар на стра на Ули -
це вој во де Ра до ми ра Пут ни ка у де лу
од Ули це ца ра Ду ша на до Ули це ца ра
Ла за ра.

У по не де љак, 9. мар та, од 9 до 13
са ти, ис кљу че ња су пла ни ра на за Омо -
љи цу, и то за Ули цу Ни ко ле Те сле и
део Ули це Ђу ре Јак ши ћа од Ни ко ле
Те сле до Бал кан ске.

У уто рак, 10. мар та, без на па ја ња
елек трич ном енер ги јом оста ће де лови

Омо љи це, Стар че ва и Пан -
че ва. У Стар че ву стру је не -
ће би ти од 8.30 до 9.30 у
Ули ци Ву ка Ка ра џи ћа од Ле -
њи но ве до 7. ју ла, за тим у
Ули ци Жар ка Зре ња ни на од
Ву ка Kараџића до ЈНА и у
Про лет њој, у де лу од Ули це
Жар ка Зре ња ни на до Утрин -
ске ули це. Од 9 до 12 са ти
стру је не ће има ти део Омо -
љи це од Ули це Ива на Ми -

лу ти но ви ћа ка Ба нат ском Бре стов -
цу, док ће од 10.30 до 11.30 без стру -
је би ти Пан чев ци ко ји жи ве у Охрид -
ској ули ци.

У сре ду, 11. мар та, од 8.30 до 9.30,
ис кљу че ња мо гу оче ки ва ти ста нов ни -
ци Ули це Ми хај ла Пу пи на од Ди ми -
три ја Ту цо ви ћа до Kарађорђеве и
Kарађорђеве од Ми хај ла Пу пи на до
Уро ша Пре ди ћа, а од 10 до 11 са ти
ста нов ни ци не пар не стра не Ка ра ђор -
ђе ве ули це, и то са мо у де лу од Ули це
бра ће Јо ва но вић до Ули це Све то за ра
Ми ле ти ћа.

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

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

Рај за Пе пу Пра се

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Чи та тељ ка са Стре ли шта обра ти ла се
на шој ре дак ци ји жа ле ћи се на ве ли -
ки про блем ко ји има ју ста нов ни ци
тог на се ља.

У Ули ци Ду ша на Пе тро ви ћа Ша не -
та сме њи ва ли су се, на и ме, у прет -
ход ном пе ри о ду, раз ли чи ти мај сто ри
за све и сва шта. Сви су они свој по сао
ма ње-ви ше успе шно оба ви ли, са мо
су, као по до го во ру, за со бом оста ви -
ли тра го ве, ваљ да да би смо има ли до -
каз да су до ла зи ли. Рас ко па на ули ца
је та ко до пр вих ки ша би ла са мо

ружна, а са да се ко нач но пре тво ри ла
у не про ход ни бр лог.

Ко ли ком бро ју гра ђа на Стре ли шта
ове ба ру шти не ства ра ју про блем, до -
вољ но го во ри чи ње ни ца да се од мах
пре ко пу та на ла зи Основ на шко ла
„Ми ро слав Ан тић”. То зна чи да ђа -
ци пре и по сле ча со ва, хте ли – не
хте ли, има ју и прак тич ну на ста ву
сна ла же ња у при ро ди. Ка ко им из -
гле да оде ћа и обу ћа на кон те аван -
ту ре, ни је те шко за ми сли ти. „Бла го”
ро ди те љи ма!

На ша су гра ђан ка ко ја ни је же ле ла да
об ја ви мо ње но име по жа ли ла се на
про блем с рад њом у ко јој је пре че ти -
ри ме се ца ку пи ла мо бил ни те ле фон.

Пре ма ње ним ре чи ма, уре ђај је до
са да већ два пу та био на сер ви су. Не -
ду го на кон ку по ви не ја ви ли су се про -
бле ми: те ле фон бло ки ра при до ла -
зним по зи ви ма, то јест екран се „за -
ле ди”“ и не мо гу ће је ода бра ти би ло
ко ју оп ци ју осим га ше ња апа ра та. Ка -
да се жа ли ла, тр го вац је без ње не са -
гла сно сти по слао уре ђај на по прав ку.
Већ по сле ме сец да на по но во се ја вио
исти про блем. Те ле фон је опет био у
сер ви су, да би се са да исти квар ја вио
и тре ћи пут.

Иа ко је овог пу та зах те ва ла за ме ну
за нов те ле фон, овој Пан чев ки су у
про дав ни ци ре кли да то ни је у скла ду
с про пи си ма и да је је ди на оп ци ја да
уре ђај по но во по ша љу на по прав ку.
Чи та тељ ку за ни ма да ли су тр гов ци у
пра ву или је за кон ипак на ње ној страни.

У На ци о нал ној ор га ни за ци ји по тро -
ша ча Ср би је ка жу да је чла ном 52 За -
ко на о за шти ти по тро ша ча про пи са -

но да, уко ли ко ис по ру че на ро ба ни је
са о бра зна уго во ру, по тро шач ко ји је
оба ве стио про дав ца о не са о бра зно сти
има пра во да од ње га зах те ва јед ну од
три ства ри: да от кло ни не са о бра зност
без на кна де, оправ ком или за ме ном,
да ума њи це ну или да рас ки не уго вор.

У слу ча ју по но вље ног ква ра за кон
је ја сан: „По тро шач има пра во да зах -
те ва за ме ну, од го ва ра ју ће ума ње ње
це не или да рас ки не уго вор због истог
или дру гог не до стат ка са о бра зно сти
ко ји се по сле пр ве оправ ке по ја ви, а
по нов на оправ ка је мо гу ћа са мо уз
из ри чи ту са гла сност по тро ша ча.”

Пре ма то ме, на ша чи та тељ ка има
пра во на би ло ко ју оп ци ју ко ја јој од -
го ва ра: или за ме ну уре ђа ја или пак
рас кид уго во ра и по вра ћај нов ца. Про -
це ду ра за оства ре ње тог пра ва је сле -
де ћа: уло жи те тр гов цу пи сме ну ре -
кла ма ци ју у ко јој ће те ис та ћи свој
зах тев. Тр го вац има рок од осам да на
да од го во ри на ре кла ма ци ју, а три де -
сет да на да је ре ши. У слу ча ју да се
то не де си, обра ти те се тр жи шној
инспекци ји.

Ако се те ле фон по ква ри,
има те ли пра во на но ви?

ЈКП „Хи ги је на” по ма же
само у апри лу и ок то бру, 
у оста лим ме се ци ма
морате да се сна ђе те са ми

Ни је баш да ве ћи на нас има пре ви ше
па ра, али ту и та мо де си нам се да ку -
пи мо не ку круп ни ју ствар за ку ћу.
Исти на, нај че шће кад нас му ка на те -
ра: бој лер про цу ри ко зна ко ји пут, па
мај стор ви ше не ће да га кр пи, „црк -
не” фри жи дер, или се рас пад не су до -
пе ра... Али ба ци мо се не кад у лук суз,
па ку пи мо но ву фо те љу или ор ман. И
шта он да би ва? Би ва гла во бо ља: ку да
са ста рим, по ква ре ним и не по треб -
ним де лом по кућ ства?

Рад ни ци по го на ЈКП-а „Хи ги је на”
од во зе ка ба сто сме ће са мо два пу та
го ди шње: у апри лу и ок то бру. Та да се
ор га ни зу је са ку пља ње и од но ше ње ста -
рог на ме шта ја, бе ле тех ни ке, ам ба ла -
же, олу пи на ау то мо би ла, гу ма, ба -
штен ског сме ћа и дру гог от па да изу -
зев гра ђе вин ског шу та. Ове гро мо гла -
сно на ја вљи ва не ак ци је, „про лећна” и

„је се ња”, тра ју од се дам до три де сет
да на и то је за сва ку по хва лу, али шта
из ме ђу њих гра ђа нин да ра ди с по -
ква ре ним бој ле ром од 80 ли та ра? Да
га др жи у кре ве ту, или да га но ћу,
кри шом, из не се у пар кић ис пред згра -
де и ри зи ку је да пла ти ка зну, што се у
Пан че ву са мо рет ки ма де си ло? Од је -
да на е сто ро су гра ђа на ко је смо пи та -
ли шта би они ура ди ли, сви су се од -
лу чи ли за ово дру го!

Али... Ка зне за не са ве сно од ла га ње
сме ћа (од но ше ње у парк или шу му,
или ба ца ње у ре ку) мо гу да до стиг ну
и до пе де сет хи ља да ди на ра. Пре ма
ва же ћој град ској Од лу ци о одр жа ва -
њу чи сто ће, фи зич ко ли це ко је не са -
ве сно из не се сме ће пла ти ће ка зну од
8.000 ди на ра. За прав на ли ца гло ба
из но си од 50.000 до ми ли он ди на ра.
Ова кво по на ша ње, ко је је за осу ду,
да кле, и не ис пла ти се.

Ша лу на стра ну, фри жи дер и ми -
кро та ла сна мо гу да от ка жу и у де -
цем бру, ја ну а ру, сеп тем бру, мар ту...
У том слу ча ју, под ме та ње ка ба стог
сме ћа у пар ку, као ку ка вич јег ја је та,

ни ка ко не пре по ру чу је мо – и ва ше
де те се игра у том пар ку! Је ди но што
вам пре о ста је је су огла си у но ви на -
ма. Ту ће те на ћи при ват ни ке ко ји ће
вас ра то си ља ти не по треб ног де ла на -
ме шта ја и ре ши ти бе де!

Они до ла зе на кућ ну адре су и из но -
се оно што же ли те, а це не се, сте кли
смо ути сак, фор ми ра ју при лич но про -
из вољ но и за ви се од те жи не ста рог
ко ма да по кућ ства, спра та... и про це не
спрем но сти му ште ри је да пла ти тра -
же ну су му. Али, ма ње-ви ше, од но ше -
ње јед ног ко ма да ка ба стог сме ћа ко -
шта ће вас из ме ђу 500 и 800 ди на ра.

Ка да, да кле, ме ња те бој лер, уз де -
сет до пет на ест хи ља да за ку по ви ну
но вог и хи ља ду-дв е за „ру ке” мај сто -
ру, пла ни рај те и овај из да так. Осим
ако ни сте има ли сре ћу да про цу ри у
апри лу или ок то бру.

Ј. Ка та на

КУ ДА СА ИСЛУ ЖЕ НИМ КУЋ НИМ АПА РА ТИ МА

КАД СМЕ ЋЕ НЕ МО ЖЕ ПОД ТЕ ПИХ

МО ЖЕ ТЕ И ДА ЗА РА ДИ ТЕ

Ре ци кла жни цен три, чи ји се те -

ле фо ни и адре се мо гу на ћи на

ин тер не ту, от ку пљу ју не ис прав не

ком плет не кућ не апа ра те. Исти -

на, до ла зе на по зив са мо ако су

у пи та њу „ве ли ки кућ ни апа ра -

ти”, ина че им ствар тре ба од не ти,

али мо же да се за ра ди. За ста ри

елек трич ни шпо рет мо же те до би -

ти 800 ди на ра, за веш-ма ши ну

880, за бој лер до 50 ли та ра 440,

за ТА пећ 110 ди на ра...

НЕ РА ДИ ТЕ ОВО, А ЕВО И ЗА ШТО

Ка да у кон теј не ри ма за вр ше ко ма -

ди алу ми ни ју ма, ли ма, ста рог гво -

жђа и дру гих чвр стих ма те ри ја ла,

а рад ни ци „Хи ги је не” их због оста -

лог кућ ног сме ћа не при ме те на

вре ме, до ла зи до озбиљ них ква ро -

ва на ка ми о ни ма. Ште та је за све

гра ђа не та да дво стру ка: ем не ма

до вољ но ис прав них во зи ла за од -

но ше ње сме ћа, па се оно го ми ла у

кон теј не ри ма, ем се по прав ка ка -

ми о на фи нан си ра из бу џе та Гра да,

зна чи нов цем свих нас. Исто вре -

ме но, на тај на чин се уни шта ва ју

кон теј не ри, ко ји су имо ви на „Хи ги -

је не” и Гра да.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан
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На бре сто вач ком ре ви -
ру од око де вет хек та ра
оби ту је ра зно вр стан жи -
во тињ ски свет – ср не,
ди вље пат ке, ди вље сви -
ње, ли си це, ша ка ли, ја -
зав ци, ди вље мач ке, а у
ово до ба и ди вље гу ске...
Ка ко би сви они ко ли -
ко-то ли ко успе шно пре -
гу ра ли нај хлад ни је да -
не, ло кал на сек ци ја
удру же ња ло ва ца Пан -
че во под на зи вом „Стре -
ла”, ко ја бро ји око 35
чла но ва, на сто ји да их
пре хра ни.

Та ко је са мо у по след -
ња два ме се ца у ло ви -
ште из не то пре ко 500
ки ло гра ма ку ку ру за, а
нај а гил ни ји у том по слу
би ли су пред сед ник сек ци је
Дра ган Алек сић и Ја смин Ге -
гић. Они су би ли за па же ни у
из град њи из вид ни це, у че му
су им све срд но по ма га ли и
чла но ви Си ма Ми ју цић, Јо -
ван Штр бан, Иван Сте па нов,
Фе рид Ге гић и Ру смир Го јак.

– Пре то га смо са гра ди ли
и фа за не ри ју, на ко јој га ји мо
пре ко три ста фа за на, а пошу -
мља ва ли смо и те ре не ко је су
по љо при вред ни ци не за ко ни -

тим спа љи ва њем при лич но
уни шти ли. На тај на чин угро -
жа ва ју при род на ста ни шта
ди вља чи, ко ју свим си ла ма
насто ји мо да са чу ва мо –
наводи Ја смин Ге гић.

СЕЛО

Фа за бо ко ре ња фи но
од ми че

Без сне жног
покривача, али 
с довољ но вла ге

Упр кос то ме што зи ме ви ше
ни су та ко сне жне као не кад,
не пам ти се да је и јед на про -
шла без бе лог по кри ва ча.

По ред то га што ума њу је иди -
лич ност ви зу ел ног ефек та, прет -
ход ни по да так мо же да ути че
и на ста ње ози мих усе ва.

Се тва до бро про шла

Је дан од нај по зва ни јих да о то -
ме го во ри је ди пло ми ра ни ин -
же њер Бог дан Га ра ле јић, за ду -
жен за ра тар ство и по вр тар -
ство у По љо при вред но-
сaвeтoдавној слу жби Ин сти тут
„Та миш”.

Са гле да ва ју ћи тре нут ну си -
ту а ци ју, он нај пре на во ди да у
ју жном Ба на ту про те кле је се -
ни ни је би ло ве ли ких из ме на
на се тве ним по вр ши на ма под
стр ним жи ти ма у од но су на
прет ход ну го ди ну.

– Код уља не ре пи це је до -
шло до сма ње ња по вр ши на због
из о стан ка ни ца ња у је сен 2018.
го ди не, пра ће ног су шом ко ја
је у не ким ата ри ма тра ја ла ви -
ше од два ме се ца. Мо же мо ре -
ћи да је та да про из вод ња би ла
де сет ко ва на. Се тва на кра ју про -
шле го ди не про те кла је без про -
бле ма у ве зи с ни ца њем, иа ко
се на не ким по вр ши на ма оду -
жи ла и до сре ди не но вем бра –
ка же Га ра ле јић.

Пре ма еви ден ци ји „Еу ро -
стат”, ко ја се ра ди за ре пу блич -
ки За вод за ста ти сти ку, а по -
пу ња ва је Ин сти тут „Та миш”,

по се ја но је нај ви ше ози ме
пшени це, и то на 22.130 хек -
та ра; ози ми је чам је за у зео де -
сет пу та ма њу по вр ши ну
(2.206), док уља не ре пи це има
на 533 хек та ра, а дру гих ози -
мих стр них жи та (раж, овас,
три ти ка ле) на 258.

Вре ме je за при хра ну

– Са да је ози ма пше ни ца у фа -
зи бо ко ре ња, ка да су ви дљи ва
два-три ста бла. Ве ге та ци ја је
прак тич но кре ну ла за хва љу ју -
ћи па да ви на ма и ви со ким сред -
њим днев ним тем пе ра ту ра ма
у прет ход ном пе ри о ду. Вре ме
је за при хра ну и по че так ко ри -
шће ња азо та, на при мер амо -
ни ју ма ни тра та, ко ји је од мах
до сту пан биљ ци. Пре по ру че на
ко ли чи на у пр вој при хра ни до

кра ја пр ве де ка де мар та је ше -
зде сет ки ло гра ма по хек та ру
ак тив не ма те ри је. Ово би тре -
ба ло по но ви ти по чет ком апри -

ла, ка да би тре ба ло да пр ву
при хра ну ра де они ко ји су ко -
ри сти ли уреу, амид ни азот, то -
ком ле де них да на у ја ну а ру –
ис ти че овај струч њак.

При хра на ози мог јеч ма оба -
вља се са мо јед ном, али тре ба
во ди ти ра чу на да ко ли чи не азо -
та не пре ђу до зво ље не вред но -
сти, док се уља на ре пи ца обич -
но нај пре при хра њу је амо сул -
фа ном (што би већ тре ба ло да
бу де оба вље но), а за тим амо -
ни јум ни тра том.

– За све на ве де но нео п ход -
но је утвр ди ти по треб не ко ли -
чи не азо та, и то не са мо за рад
за шти те жи вот не сре ди не и ра -
ци о нал не при ме не не го и због
пла ни ра ња тро шко ва у про из -
вод њи. То се ра ди по мо ћу не -
ко ли ко ме то да, а нај ста ри ја је
Nmin, ко ја се још од 1988. го -
ди не оба вља сен зор ском тех -
но ло ги јом пре ко зе мљи шта.
По сто ји и но ви ја ва ри јан та која
је на по љи ма од 2014. го ди не.
Ту се ма лим руч ним сен зо ром
пре ко нор ма ли зо ва них вред -
но сти ин дек са ве ге та ци је од -
ре ђу је по кри ве ност зе мљи шта
усе вом, као и ње го ва раз ви је -
ност ис ка за на број ча ном вред -
но шћу, на кон че га се из та бли -
це про чи та ју по треб не ко ли -
чи не азо та. По сто је и ску пи
уре ђа ји хло ро фил ме тар, Х-те -
стер и Х-сен зор, ко ји ко ри сте
ме ре ње са др жа ја хло ро фи ла и

биома су. Они захте ва ју ве ће
по врши не, али омо гу ћа ва ју ра -
ци о нал ну при ме ну азо та и
стаби лан ујед на чен при нос на
пар це ли – на по ми ње за по сле -
ни у Ин сти ту ту „Та миш”.

Ва жно је ин фор ми са ти 
се о бо ле сти ма

Тре нут но ста ње бо ле сти на стр -
ним жи ти ма ни је алар мант но
и не зах те ва тре ти ра ње. За оба -
ве ште ња и пра ће ња за ду же на
је Прог но зно-из ве штај на слу -
жба за шти те би ља (ПИС), чи ји
је ре ги о нал ни цен тар у Ин сти -
ту ту „Та миш”, ко ји на че ти ри
пунк та пра ти ста ње па то ге на
на усе ви ма.

– На тај на чин на ша слу жба
и ПИС пру жа ју по љо при вред -
ни ци ма пра во вре ме не ин фор -
ма ци је о ста њу на те ре ну, као
и пре по ру ке шта и ка да ра -
дити на усе ви ма – на гла ша ва
Га ра ле јић.

За бли же ин фор ма ци је о усе -
ви ма, агро тех ни ци, сор ти мен -
ту и при ме ни пе сти ци да за ин -
те ре со ва ни се мо гу обра ти ти
на те ле фон 013/313-092 (Ин -
сти тут „Та миш”), а за све
информацијe ПИС-а, као и за
пре по ру ке за тре ти ра ње па то -
ге на тре ба оти ћи на ин тер нет
стра ни цу www.pisvojvodina.co-
m и отво ри ти линк Пан че во,
где се мо же са гле да ти и ста ње
на на шем те ре ну.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ОЗИ МИ УСЕ ВИ НА НА ШИМ АТА РИ МА

ПШЕ НИ ЦА У СО ЛИД НОМ СТА ЊУ

БЕС ПЛАТ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ОГЛЕ ДА

Сви за ин те ре со ва ни по -

љо при вред ни про из во ђа чи

мо гу до би ти бес пла тан при -

ме рак пу бли ка ци је „Ре зул та -

ти огле да у 2019. го ди ни”.

Та мо је об је ди њен ве ли ки

број ин фор ма ци ја о сор та ма,

хи бри ди ма, агро тех ни ци, за -

шти ти би ља на га је ним усе -

ви ма, као и на за са ду ја бу ке

и нек та ри не.

Ова пу бли ка ци ја се штам -

па и де ли од 2007 го ди не, а

ко же ли да је пре у зме, тре -

ба да се ја ви на те ле фон

013/313-092.

Ба нат ски Бре сто вац: У то ку
је чи шће ње се о ске де по ни је.
Бес плат ни пре вен тив ни пре -
гле ди штит не жле зде и аб до -
ме на при ре ђе ни су у су бо ту,
29. фе бру а ра, у ор га ни за ци ји
До ма здра вља, За во да за јав -
но здра вље, Оп ште бол ни це
и ин сти ту ци ја из се ла. Ме сна
за јед ни ца пла ни ра да на се о -
ској пла жи из гра ди те рен за
од бој ку на пе ску.

Ба нат ско Но во Се ло: Ко му -
нал но пред у зе ће ре мон ту је бу -
на ре и при пре ма шта фле и
фо сне за про лећ ну ре ха би ли -
та ци ју спољ них клу па. Удру -
же ње же на „Но во се љан ке/Bo-
boacele” при ре ди ло је из ло жбу
руч них ра до ва под на зи вом „У
су срет Осмом мар ту” у не де -
љу, 1. мар та, у До му кул ту ре.

До ло во: Ко ми си ја за по љо при -
вре ду Са ве та Ме сне за јед ни це
и ове го ди не ор га ни зо ва ће пре -
да ва ња за по љо при вред ни ке
сва ке су бо те у мар ту, по чев од
10 са ти. Удружењe свих пен -
зи о не ра одр жа ће пе снич ко ве -
че у су бо ту, 7. мар та, од 17 са -
ти, у њи хо вом клу бу у До му
кул ту ре До ло во, а уче ство ва ће
сви за ин те ре со ва ни ме шта ни
ко ји се ба ве ли те рар ним радом.
Ср би слав Ћој ба шић је ап со -
лут ни по бед ник ово го ди шњих
„Да на ви на у Де ли бла ту”.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца и
ме шта ни већ ду же вре ме се
тру де да та ми шка оба ла бу де
мак си мал но уре ђе на. Удру -

же ње же на ор га ни зо ва ће дру -
гар ско ве че у не де љу, 8. мар -
та, у До му кул ту ре. Сун чи ца
Пе шић је по кло ни ла се о ској
би бли о те ци ком пле те де ла
До сто јев ског и Перл Бак.

Ива но во: Пред став ни ци шко -
ле и До ма кул ту ре при су ство -

ва ли су у На род ној скуп шти -
ни из ло жби по во дом бу гар -
ског пра зни ка Мар те ни ца. Бес -
пла тан ле кар ски пре глед спро -
ве ден је у не де љу, 1. мар та, у
До му кул ту ре. Ових да на је
за кла но ста до Ма те је Шта р ка
од је да на ест ова ца и две ко зе,
а сум ња се да су то ура ди ли
пси лу та ли це, ко ји су по том
из у је да ли и осам ова ца из ста -
да Бо жи да ра Са ба.

Ја бу ка: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це уско ро ће би ти на -
ста вље но чи шће ње де по ни је,
као и дру ги ра до ви. У то ку су
кре а тив не осмо мар тов ске ра -
ди о ни це за де цу из дру гог раз -
ре да основ не шко ле, а из ло -
жба тих ра до ва би ће отво ре -
на у пе так, 6. мар та, у 12 са -
ти, у До му кул ту ре.

Ка ча ре во: Ху ма ни тар на ак ци -
ја раз ме не оде ће и обу ће под
на зи вом „Ко има не ка оста ви,
а ко не ма не ка узме” од ви ја се
сва ког рад ног да на од 8 до 14
са ти, ис пред Ме сне за јед ни -
це, ко јој у то ме по ма же Удру -
же ња же на „Ет но-ку так”. На
истом ме сту у не де љу, 8. мар -
та, чла ни це те ор га ни за ци је
има ће два штан да, на ко ји ма
ће из ла га ти и про да ва ти про -
из во де. Оче ку је се по че так ре -
кон струк ци је фа са де ри бо ло -
вач ког и го лу бар ског до ма.

Омо љи ца: Ме сна за јед ни ца
је, у са рад њи с дру гим ин сти -
ту ци ја ма, у не де љу, 1. мар та,
ор га ни зо ва ла ул тра звуч ни
пре глед штит не жле зде.

Стар че во: Књи жев но ве че под
на зи вом „Књи жев ност у че ти -
ри го ди шња до ба – зи ма” упри -
ли че но је су бо ту, 29. фе бру а -
ра, у ККК-у. Дру штво пче ла ра
је истог да на одр жа ло го ди -
шњу скуп шти ну, ка да је за но -
вог пред сед ни ка иза бран Го -
ран Стан ко вић. Удру же ње же -
на „Нео лит” упри ли чи ће дру -
же ње са уче ни ци ма ни жих раз -
ре да у пе так, 6. мар та, од 13.30,
у До му кул ту ре. Пре да ва ње под
на зи вом „Пче ли ња за јед ни ца
као су пер ор га ни зам” би ће одр -
жа но у сре ду, 10. апри ла, од
18 са ти, у све ча ној са ли Ме -
сне за јед ни це, а го во ри ће пче -
лар и фи ло зоф Иван Уме љић.

Месне актуелности

СКУ ПО ВИ ПЧЕ ЛА РА И ВО ЋА РА У СТАР ЧЕ ВУ И ДО ЛО ВУ

(У)дру же ња с пра вом на ми шље ње
Ово до ба го ди не, ка да још увек
не ма озбиљ ни јих ак тив но сти
на те ре ну, мно ги по љо при вред -
ни ци ко ри сте ка ко би се при -
пре ми ли за на ред ну се зо ну. То
ва жи, ре ци мо, и за ло кал не
пче ла ре и во ћа ре, а у Стар че ву
се чла но ви тих две ју гру па ци ја
оку пља ју кра јем фе бру а ра из
не ких дру гих, не ма ње ва жних
раз ло га.

Та ко је Дру штво во ћа ра, ви -
но гра да ра и де сти ле ра Стар че -
во у сре ду, 26. фе бру а ра, у про -
сто ри ја ма Ме сне за јед ни це обе -
ле жи ло сво ју сла ву Све ти Си -
ме он Ми ро то чи ви, ка да је на -
кон ри ту ал ног ло мље ња ко ла -
ча Бо жи дар Ди ми трић, пред -
сед ник удру же ња, по здра вио
све зва ни це.

Ме ђу њи ма су, као и увек,
би ли и ло кал ни пче ла ри, ко ји
су већ у су бо ту, 29. фе бру а ра,
при ре ди ли сво ју из бор ну скуп -
шти ну. Прем да ово дру штво,

ко је по сто ји два де сет го ди на,
ва жи за успе шно и ком пакт но,
овог пу та су се чу ли ди со нант -
ни то но ви, што са мо го во ри о
то ме да се ње го ви чла но ви не
ли бе да из не су став.

Та ко су, ре ци мо, пред став ни -
ци над зор ног од бо ра, по ред оста -
лог, кри ти ко ва ли не до ста так ан -
га жо ва ња у од но су са ши ром
за јед ни цом или то што скуп -

шти на ни је са зва на по ста ту ту.
Не над Ту ца ков је ука зао на не -
бла го вре ме но из ве шта ва ње о
тер ми ни ма пре да ва ња, док је
Ла зар Де хе љан оце нио спо р ним
и на чин до де ле за хвал ни ца.

Од ла зе ћи пред сед ник Ко ста
Аћа ре а го вао је ре чи ма да је
све ра ђе но као и го ди на ма ра -
ни је, да не мањ ка ни ди на ра,
као и да су он и дру ги чла но ви
Из вр шног од бо ра да ли мак си -
мум у по гле ду пред ста вља ња
дру штва, па и ка да је реч о до -
би ја њу нов ца од про је ка та, али

да за то јед но став но ни је би ло
слу ха над ле жних, док је, с дру -
ге стра не, обез бе ђе но де сет
струч них пре да ва ча за нај ма ње
мо гу ће па ра. Се кре тар Сте ван
Пе тро вић, ко ји је у по след ње
вре ме због остав ке бла гај ни ка
ра дио и тај по сао, до дао је и то
да је по на о соб оба ве шта вао чла -
но ве о сва ком до га ђа ју.

На кон јед но гла сног при хва -
та ња фи нан сиј ског ра чу на скуп -
шти на је ипак убе дљи во усво -
ји ла и из ве штај о ра ду удру же -
ња за про те клу го ди ну, а је ди -
ни про тив то га би ли су по ме -
ну ти Ту ца ков и Де хе љан.

Усле дио је и из бор пред сед -
ни ка, ка да је Аћа на вео да би и
ње гов на след ник мо рао да бу де
из Стар че ва, што је Ту ца ков
оспо рио уз на по ме ну да та ко
не што ни је на зна че но у ста ту ту.
Би ло је и ди ле ме око на чи на
гла са ња, али је од лу че но да оно

бу де јав но. На по слет ку је, убе -
дљи вом ве ћи ном, но ви пред сед -
ник по стао Го ран Стан ко вић,
док је дру ги кан ди дат, Ми лан
Ко ва че вић, до био два гла са. Но -
ви над зор ни од бор чи ни ће Злат -
ко Ра до чај, Ве ро љуб Па вло вић
и До бре Трајкoвић, а из вр шни
од бор ће би ти иза бран на на -
ред ној сед ни ци скуп шти не.

Без об зи ра на све, чла но ви
су на ста ви ли не фор мал но дру -
же ње у ци ви ли зо ва ној ат мос -
фе ри, на шта би мно ге ин сти -
ту ци је мо гле да се угле да ју.

Истог да на се и че тр на ест
до ло вач ких пче ла ра оку пи ло

упра во с на ме ром да осну ју сво -
је удру же ње, а те ме раз го во ра
су се ти ца ле и за шти те пче ла
од бо ле сти, тро ва ња и ва рое,
ефи ка сни јег ис ко ри шће ња сун -
цо кре то ве па ше, на чи на са рад -
ње с ко ле га ма са стра не и сад -
ње ме до но сног др ве ћа.

ЗИМ СКЕ АК ТИВ НО СТИ БРЕ СТО ВАЧ КИХ ЛО ВА ЦА

Бор ба за очу ва ње
дивља чи

Како ствари стоје, житна поља ће лепо озеленети

Нови и стари руководиоци: Станковић и Аћа (слева)

Доловачки пчелари у оснивању

Редовна прихрана зими
изузетно је важна
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Го ран Је ле си је вић, 

пред сед ник Бад мин тон клуба

„Ди на мо” и ме ђу на род ни

бад мин тон ски су ди ја

КЊИ ГА: Ка ми – „Ку га”. Ка -
ми јев „Стра нац” је књи га која
се на ла зи у школ ском про -
гра му као оба ве зна лек ти ра и
у њој је ста ње ума по је дин ца
у пр вом пла ну. „Ку га”, с дру -
ге стра не, ве о ма сли ко ви то
при ка зу је ста ње ума ста нов -
ни ка јед ног гра да ко ји је за -
тво рен због опа ке бо ле сти.
На дам се да они ко ји про чи -
та ју ову књи гу не ће раз ви ти
осе ћај па ни ке због тре нут но
ак ту ел не си ту а ци је с ко ро на -
ви ру сом.
МУ ЗИ КА: „Open Your Eyes”
Деј ви да Ха сел хо фа љу ди ве -
зу ју за се ри ју „Чу ва ри пла же”
и за глу мач ку ка ри је ру. Рет -
ко ко зна да је овај глу мац и
му зич ки ве о ма ак ти ван. Ал -
бум ко ји је из дао про шле го -
ди не, пре ма мом ми шље њу,
је дан је од нај ква ли тет ни јих
му зич ких ал бу ма об ја вље них
у про те клој де це ни ји. Реч је
о об ра да ма поп и рок ну ме ра
у са рад њи са сјај ним му зи ча -
ри ма, као што су Стив Сти -
венс, ги та ри ста Би ли ја Ај до -
ла, Џејмс Ви ли јам сон, ги та -
ри ста Иги ја По па и „Сту џи -
са”, као и мно ги дру ги. По -
слу шај те овај ал бум и би ће те
при јат но из не на ђе ни из бо ром
ну ме ра и ква ли те том са мог

ал бу ма, зву ка, сти ла и про -
дук ци је.
ФИЛМ „Ford v Ferrari”. До -
де ла „Оска ра” ове го ди не је
би ла сјај на. За раз ли ку од не -
ких прет ход них го ди на, ве -
ли ки број за и ста ква ли тет них
филм ских оства ре ња био је у
тр ци за ову пре сти жну на гра -
ду у ра зним ка те го ри ја ма.
Филм ко ји сам из дво јио пре -
ма шио је сва мо ја оче ки ва -
ња. Ни сам љу би тељ фил мо ва
о исто риј ским спорт ским ју -
на ци ма и до га ђа ји ма, иа ко
сам спорт ски рад ник, али овај
филм је не што по себ но. Му -
зи ка, фо то гра фи ја, ре жи ја, из -
у зет но ди на мич не сце не, ак -
ци ја ко ја има сми сао и фе но -
ме нал ни Мет Деј мон и Кри -
сти јан Бејл са мо су не ки од
раз ло га да не про пу сти те овај
филм, ко ји се с раз ло гом на -
шао у кон ку рен ци ји за нај бо -
љи филм, уз из ван ред ног „Џо -
ке ра”, фе но ме нал ног „Па ра -
зи та”, гран ди о зан „1917” и
сја јан „Не ка да дав но” у Хо -
ли ву ду.

Отво ри очи

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Културни телекс
Пред ста ве
Су бо та, 7. март, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред ста -
ва за де цу „За ле ђе но кра љев ство 2”.

Му зи ка
Пе так, 6. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
RATM три бјут.

Уто рак, 10. март, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон церт
Там бу ра шког ор ке стра Пан че ва. На сту па во кал ни со ли ста
Ми лан Бу ја ко вић.

Не де ља, 8. март, 18 са ти, аген ци ја „Ко му ни кАрт”: отва ра ње
стрип-из ло жбе „Шта се крч ка” ау тор ке Ја не Ада мо вић.

Из ло жбе
Че твр так, 12. март, 20 са ти, Дом омла ди не Пан че во: из ло -
жба ка ри ка ту ра „Ни је сме шно” Ни ко ле Дра га ша.

Те мат ски про грам
Пе так, 6. март, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке: ве че
пољ ских и бу гар ских афо ри за ма и ру ске по е зи је за пе ва ње. Го -
сти: Алек сан дар Чо трић, Ми ли во је Ба ћо вић и Еле на Ро шко ва
Ста ни са вље вић.

По не де љак, 9. март, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те -
ке: отва ра ње из ло жбе сли ка Ор да на Трај ков ског.

Уто рак, 10. март, 19 са ти, Све ча на са ла На род ног му зе ја: три -
би на „Сто го ди на Ру ске бол ни це у Пан че ву”. 

Сре да, 11. март, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке: пред -
ста вља ње књи ге „Ју го сло вен ски филм и кри за со ци ја ли зма”. Го -
сти Са ња Ла за ре вић Ра дак, Да ни ца М. Са вић и Ми лан Ор лић.

КОН ЦЕРТ У МУ ЗЕ ЈУ

Ба рок на ра ди о ни ца
Сту ден ти и про фе со -
ри ФМУ у Бе о гра ду,
чла но ви ан сам бла
„Бе о град ски ба рок” и
про фе со ри МШ „Јо -
сип Сла вен ски” за јед -
но ће из ве сти за вр -
шни кон церт „Ба рок -
не ра ди о ни це 2020”
у На род ном му зе ју у
сре ду 11. мар та у 19 са ти.

Здру же ни ан самбл пре да -
ва ча и по ла зни ка ра ди о ни це
из ве шће ре мек-де ла ита ли -
јан ског ба рок ног мај сто ра Ан -
то ни ја Ви вал ди ја. Про грам
чи не де ла чу ве ног ау то ра, која

од лич но пред ста вља ју Ви вал -
ди је во ства ра ла штво. Као со -
ли сти ће на сту пи ти Ка ро ли -
на Бе тер (блок-фла у та) и Ана
Цвет ко вић Стој нић (ко ло ра -
тур ни со пран).

Улаз на кон церт је сло бо дан.

Да вид Би ло брк из Пан че ва и
Бо ја на Мар ко вић из Бе о гра да
осво ји ли су при зна ње „German
Design Award 2020” за мо ду -
лар ни штанд од др ве та, осми -
шљен за Са јам књи га у Бе о гра -
ду. Обо је ра де у бе о град ском
сту ди ју „Такт”, а на гра ђе ни су
у ка те го ри ји ен те ри је ра за про -
је кат па ви љо на „4 зе мље 1 је -
зик”. Овим по во дом смо раз -
го ва ра ли с њи ма.
ПАН ЧЕ ВАЦ: Не дав но сте осво -
ји ли на гра ду за ди зајн у Не -
мач кој. Ко ли ко ва ма лич но ово
при зна ње зна чи?

ДА ВИД БИ ЛО БРК И БО ЈА -
НА МАР КО ВИЋ: До би ли смо
„German Design Award” у ка те -
го ри ји „Excellent Architecture”.
По чет ком фе бру а ра 2020. одр -
жа на је це ре мо ни ја до де ле на -
гра да у Франк фур ту, на та мо -
шњем сај му. Ова на гра да је за
нас од ве ли ког зна ча ја с об зи -
ром на то да су рет ке при ли ке
да про јек ти на на шем под руч ју,
за ко је су бу џе ти углав ном до -
ста скром ни, има ју при ли ку за
ме ђу на род но при зна ње. На гра -
ду смо до би ли за про је кат штан -
да на Сај му књи га у Бе о гра ду
2017. за не мач ки је зик у фо ку -
су сај ма, од но сно за не мач ку,
ау стриј ску и швај цар ску ам ба -
са ду за јед но с Лих тен штај ном.
По ред по ме ну те на гра де, овај
про је кат је до био и на гра ду на
Са ло ну ар хи тек ту ре у Бе о гра ду
и на гра ду „Ран ко Ра до вић 2018”.

l На пра ви ли сте мо ду лар ни
штанд од др ве та за по тре бе Сај -
ма књи га. Шта под ра зу ме ва
тер мин мо ду ла ран? Об ја сни те
нам мул ти функ ци о нал ност овог
штан да.

– Основ ни кон цепт сег мен -
та ци је пред мет не пра во у га о не

пар це ле од 210 ква драт них ме -
та ра ба зи ран је на функ ци о -
нал но двој ном ка рак те ру и ди -
на мич кој ком по зи ци ји. Фор ма
је та ква да ус по ста вља из ра же -
ни иден ти тет штан да ка ко би
он сво јим ка рак те ром на гла -
сио по ча сно го сто ва ње у окви -
ру Сај ма књи га и пред ста вља
но ве стан дар де у од но су на ти -
пич не са јам ске штан до ве од
алу ми ни јум ских пре фа бри ко -
ва них еле ме на та.

Из ло мље ни ли ниј ски еле -
мент де ли про стор на две основ -
не је ди ни це – би бли о те ку и трг,
док исто вре ме но чи ни ин фра -
струк ту ру штан да са свим нео -
п ход ним еле мен ти ма, као што
су по ли це, љу ља шке, клу пе, из -
ло жбе ни па не ли, би на, пулт,

отво ри за про лаз или ви зу ел но
са гле да ва ње. По де ла еле мен та
ин фра струк ту ре на осам сег -
ме на та учи ње на је из два раз -
ло га. Пр ви је оства ри ва ње ефи -
ка сног и еко но мич ног тран -
спор та, као и јед но став ни је мон -
та же на фи нал ној де сти на ци -
ји. Дру ги је оства ри ва ње ква -
ли те та мо ду лар но сти, пру жа -
ње мо гућ но сти за по сти за ње
ве ћег бро ја ком би на ци ја при
ор га ни за ци ји про сто ра.

Да нас се штанд про јек то ван
за по тре бе пред ста вља ња по -
ча сних зе ма ља на Сај му књи га
на ла зи у Ци гла ни – Клу бу љу -
би те ља те шке ин ду стри је и чи -
ни под ло гу за бо гат кул тур ни
про грам, пред ста ве, кон цер те,
из ло жбе.

l Шта ина че про јек ту је те?
– Порт фо лио на шег до са да -

шњег ис ку ства је ра зно вр стан.
У са рад њи с раз ли чи тим ко ле -
га ма има ли смо при ли ку да

про јек ту је мо и про ђе мо кроз
про цес из во ђе ња но вих стам -
бе них и по слов них обје ка та,
ре кон струк ци ју по сто је ћих обје -
ка та, про јек те ен те ри је ра раз -
ли чи тих про сто ра, од ко јих би -
смо из дво ји ли ко вор кинг (co-
working) про стор „Impact Hub
Belgrade”, не мач ки ин сту тут
„Ге те”. Ово су ујед но и кли јен -
ти с ко ји ма и да ље са ра ђу је мо
и ко ји су нам ве ли ка по др шка
у ра ду и раз ви ја њу сту ди ја
„Такт”. У окви ру сту ди ја се та -
ко ђе ба ви мо из ра дом мо ду лар -
ног на ме шта ја по год ног за мул -
ти функ ци о нал не про сто ре, за
кли јен те као што су „Micro-
soft”, „Nordeus”, „Ubisoft”, „Књаз
Ми лош” и мно ги дру ги.

Од ак ту ел них про је ка та у сту -
ди ју из дво ји ли би смо ре кон -
струк ци ју и до град њу објек та
од 1.200 ква драт них ме та ра на
Се ња ку за по тре бе вр ти ћа не -
мач ке шко ле у Бе о гра ду, као и
про је кат штан да од 550 ква -
драт них ме та ра за Са јам књи -
га у Лај пци гу у Не мач кој где
ће би ти пред ста вље не зе мље
ју го и сточ не Евро пе под ор га -
ни за ци јом „Тра ду ки”.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ДА ВИД БИ ЛО БРК И БО ЈА НА МАР КО ВИЋ, АР ХИ ТЕК ТЕ

ПАН ЧЕВ ЦУ И БЕ О ГРА ЂАН КИ
ПРИЗНАЊЕ ЗА ДИ ЗАЈН

шњи про стор”. Дру га на гра да,
за рад „По сма трач”, уру че на је
Су за ни Вуч ко вић, а тре ћа, за
рад под на зи вом „Не ће те за о -
би ћи”, Ива ни Ра до ва но вић. 

На ли ков ни кон курс „30 х
30” при ја вио се две ста је дан
ау тор из Ср би је, Хр ват ске, БиХ,
Ре пу бли ке Срп ске, Се вер не Ма -
ке до ни је, Цр не Го ре, Сло ве ни -
је и Ита ли је. Жи ри је ра дио у
са ста ву: Ана Ста нар, исто ри -
чар ка умет но сти, мр Ву ка шин
Ми ло вић и мр Ми лу тин Ми -
чић, ака дем ски сли кар и ау тор
про јек та. На гра де су до де ље не
у де цем бру у Кул тур ном цен -
тру Зре ња ни на.

„Ово про блем ско про ми шља -
ње отва ра све аспек те на шег
од но са пре ма ствар но сти, ка -
ко ло кал но, та ко и гло бал но.

Ка ко ти је као умет ни ку, ин те -
лек ту ал цу, обич ном чо ве ку, гла -
са чу, де те ту, ро ди те љу, при ја -
те љу? Ка ко ти је као по сма тра -
чу, као чла ну за јед ни це? Ка ко
ти је док ства раш, док по ста -
вљаш пи та ње има ли сми сла
ства ра ти да нас? Ка ко но сиш
сво је бри ге? Ка ко ти је кад уви -
ђаш да си у пра ву, а не мо ћан
си да про ме ниш ствар ност? Ка -
кав је да нас од нос до ми нант -
ног и под ре ђе ног, ве ли ког и
ма лог, пу ног и пра зног, ви дљи -
вог и не ви дљи вог?”, на пи сао је
за ка та лог ау тор про јек та. 

У Пан че ву ће из ло жба би ти
отво ре на до 10. мар та, а би ће
пред ста вље на и у Ку ћи Ђу ре
Јак ши ћа у Бе о гра ду, Му зе ју Сре -
ма у Срем ској Ми тро ви ци и
Кул тур ном цен тру Но вог Са да.

У дво ра ни „Апо ло” До ма омла -
ди не у су бо ту, 29. фе бру а ра, одр -
жан је кон церт гру пе „Мел мак
рај дерс”. Том при ли ком је при -
ку пљан но вац за ле че ње пан че -
вач ког му зи ча ра Ра ле та Ра ја чи -
ћа, а ху ма ни Пан чев ци су ове
ве че ри до ни ра ли 45.000 ди нара.
Под се ћа мо да је прет ход не не -
де ље на ху ма ни тар ном кон цер -
ту са ку пље но 304.000 ди на ра.

Гру па „Мел мак рај дерс”
(„Melmac Riders”) по сто ји је да -
на ест го ди на и од по чет ка на
ду хо вит и крај ње за ни мљив на -
чин спа ја раз ли чи те пе сме у
јед ну та ко зва ну mash up це лину.

– Же ља нам је би ла да бу де -
мо дру га чи ји од оста лих ка вер
бен до ва и у то ме смо де фи ни -
тив но ус пе ли. У по чет ку смо
сви ра ли са мо у Пан че ву и око -

ли ни, али је при ча с вре ме ном
до би ла на зна ча ју. Аран жма не
ра ди мо углав ном ги та ри ста Ми -
лош Кне же вић и ја, на пра ви -
мо пред лог, а он да сви за јед но
на про ба ма то уса вр ша ва мо. У
бенду су и басиста Лазар Кебић
и бубњар Милан Тополовачки
– ре као је Вла ди мир Је зди ми -
ро вић Алф, пе вач бен да.

По ред на сту па у на шој зе мљи,
пан че вач ки са став мо же да се
по хва ли број ним кон цер ти ма по
це лој Ру му ни ји, а све че шће сви -
ра и у Бу гар ској. Го сто вао је и у
Не мач кој, Швај цар ској и БиХ.

– Пла ни ра мо да овај наш је -
дин стве ни му зич ки пер фор -
манс пре зен ту је мо и у оста лим
зе мља ма, где год за то бу де мо
до би ли фер по ну де – ре као је
Вла ди мир.

До са да су об ја ви ли три
студиј ска ал бу ма и је дан ЕП,
а за ову го ди ну има ју у пла ну
да из да ју „лајв” ал бум с пе -
сма ма ко је ни су ра ни је об ја -
вљи ва ли.

– Ја ко смо срећ ни због од зи -
ва и ху ма но сти пан че вач ке пу -
бли ке ко ја је до ни ра ла но вац
за на шег дру га у су бо ту. Притом

смо има ли фан та стич но ве че
ко је ће се ду го пам ти ти. Сви ма
смо ве о ма за хвал ни – за кљу -
чио је Вла ди мир.

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

КОН ЦЕРТ ГРУ ПЕ „МЕЛ МАК РАЈ ДЕРС”

Енер ги ја сјај них му зи ча ра
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У Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти 24. фе бру а ра отво ре на је
из ло жба Ли ков ног са ло на „30 x
30” Кул тур ног цен тра Зре ња ни -
на, под на зи вом „Да нас – ка ко
ти је?”. Ра до ви су ре зул тат кон -
кур са за че тр на е сти са лон, ко ји
је за јед но с том кул тур ном уста -

но вом ор га ни зо -
вао ау тор про јек -
та мр Ми лу тин
Мићић.

Пр ву на гра ду, ко -
ја под ра зу ме ва са -
мо стал ну из ло жбу, осво јио је
Мар ко Вук ша за де ло „Уну тра -

ИЗ ЛО ЖБА ЛИ КОВ НОГ СА ЛО НА „30 Х 30”

Да нас – ка ко ти је?

Да вид Би ло брк је ди пло ми рао на Ар хи тек тон ском фа кул -

те ту у Бе о гра ду. Ра дио је као са рад ник у на ста ви на пред -

ме ти ма ар хи тек тон ска гра фи ка, ви зу ел на ис тра жи ва ња,

про стор и об лик. Тре нут но се ба ви ди ги тал ном илу стра ци -

јом и гра фич ким ди зај ном. Из ла гао је на ви ше са мо стал них

и ко лек тив них из ло жби у зе мљи и ино стран ству. До бит ник

је ви ше на гра да и при зна ња из обла сти ар хи тек ту ре и ди -

зај на. Је дан је од осни ва ча сту ди ја за ди зај ни ра ње дру штве -

них ига ра „Kerber Games” и члан про гра ма „Nordeus HUB

Booster Development” и асо ци ја ци је „Serbian Games”.

Бо ја на Мар ко вић је ди -

пло ми ра ла на Ар хи тек тон -

ском фа кул те ту у Бе о гра ду,

где је и ра ди ла не ко вре ме

као са рад ник у на ста ви.

Осни вач је сту ди ја „Такт” и

ли цен ци ра ни ар хи тек та. Та -

ко ђе ра ди као кон сул тант

на по љу ар хи тек ту ре за гло -

бал ну мре жу „Impact Hub”.

Осво ји ла је мно го број не на -

гра де за свој до са да шњи

рад, као што су на гра да

„Ран ко Ра до вић 2018”,

„Ле о нар до 2019” на Ме ђу -

на род ном би је на лу мла дих

ар хи те ка та у Мин ску.
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Му дра, ду хо ви та, а опет јед но став -
на, ова кон тро верз на књи га пре о -
бли ко ва ће ваш по глед на жи вот и
љу бав. Уз њу ће те пре и спи та ти ста -
во ве и пред ра су де ко је има те о сек -
су ал но сти и са зна ти ка ко да пре -
ва зи ђе те све оно што вас спу та ва.
До зво ли те ча ро ли ји да по но во ис -
пу ни ва шу спа ва ћу со бу!

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта је за вас за ди вљу ју ћа хра брост.
Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„Мо ја ћер ка ка же да је за ди вљу -
ју ћа хра брост да одеш у шко лу, а
да не на у чиш лек ци ју.” 063/8881...

„За ди вљу ју ћа хра брост је кад мој
муж ка же да сти же за пет на ест ми -
ну та, а до ђе за два са та, иа ко зна
ка кве га санк ци је че ка ју.”
060/4421...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње да ли ви ра ди те све
на вре ме:

„На жа лост, то ли ко сву да и у све -
му ка сним да је ме не нај бо ље по
смрт по сла ти.” 064/1121...

„Ра дим све на вре ме, ал’ џа ба
кад у раз во ју ма ло за о ста јем.”
064/2715... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 11. мар та, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко ли ко је бит но увек са слу -
ша ти и дру гу стра ну?”, на гра ди ће -
мо по јед ном књи гом. Од го во ре
ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

Јед ног да на у до му јед ног чо ве ка
по ја вљу је се чу дан по се ти лац. Он
му пре но си по ру ку: „Кла ус Па те -
ра, ап со лут ни го спо дар Цар ства
сно ва, овла шћу је ме не као аген та
да вам уру чим по зив за се лид бу у
ње го ву зе мљу.” Али по ка зу је се да
је свет сно ва зе мља под то тал ним
над зо ром у ко јој за по чи ње апо ка -
лип тич ка бор ба...

„Дру га стра на”
Ал фре да Ку би на

„Ерот ска
интели ген ци ја”

Естер Пе рел

Два чи та о ца ко ји до 11. мар та, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Да ли је страст на пу сти ла
ва шу спа ва ћу со бу?”, на гра ди ће мо
по јед ном књи гом. Од го во ре ће мо
об ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ КРО ЈА ЧИ ЦЕ И КРО ЈА ЧИ

ЧА РОБ ЊА ЦИ ИГЛЕ И КОН ЦА
Има те иде ју шта би сте во ле ли да об у -
че те за од ре ђе ну при ли ку, са мо што
та ква ствар не по сто ји. Али по сто је
они ко ји ва шу за ми сао мо гу да пре -
тво ре у ствар ност. У на шем гра ду има
ви ше кро ја ча ко ји од лич но ра де свој
по сао. Они ши ју све – од кла сич них
пан та ло на и су ка ња, пре ко ма тур ских
ха љи на и вен ча ни ца, до ком пли ко ва -
них ко сти ма. Ха љи ну за ма ту ру мо -
же те има ти већ од пет хи ља да па на -
ви ше, оде ла за де се так хи ља да, а вен -
ча ни це за око три де сет.

Фол клор у ср цу

Ма ри на Ку руц (61) ши је од де тињ -
ства. Овај за нат је на у чи ла од ком -
ши ни це у ви шим раз ре ди ма основ не
шко ле, па је већ ха љи ну за сво ју ма -
лу ма ту ру са ши ла са ма. Упо ре до је
за вр ши ла еко ном ску шко лу, за по сли -
ла се у јед ној фир ми као бла гај ник и
на том ме сту оста ла пре ко три де сет
го ди на.

– У по чет ку сам учи ла од ком ши -
ни це и мо је сна је, ко ја је ши ла из
„Бур де”. Уз њу сам на у чи ла да „ва -
дим крој”. У том ча со пи су је би ло
сва ка квих мо де ла, а оно што је нај -
леп ше, ства ри су би ле при ла го ђе не
свим уз ра сти ма – при ча Ма ри на.

Она се, уз свој по сао бла гај ни це,
го ди на ма ба ви ла и шнај де ра јем. Ши -
ла је пр во за сво ју по ро ди цу, а он да и
за ко ле ги ни це.

– Нај те же је ис кро ји ти и са ши ти
не што за осо бу ко ја је ван уо би ча је -
них про пор ци ја. Ствар мо ра да бу де
удоб на и да пра ти ли ни ју те ла – ка же.

У по след ње три го ди не игра фол -
клор, а већ не ко вре ме се ба ви из ра -
дом но шњи.

– Углав ном ши јем за на ше дру штво
„Чи гра”, али са ра ђу јем с још не ким
кул тур но-умет нич ким дру штви ма из
Пан че ва.

– Ра дим све де ло ве оде ће од бе лог
плат на, али ши јем и пр слу ке и ке це -
ље. Ми смо ма ло про ме ни ле на чин
из ра де у од но су на оно ка ко су же не
ра ди ле не кад. При ла го ђа ва мо се са -
да шњим ма те ри ја ли ма: за ха љи не се

ко ри сти бе ло ке пер плат но, а де та љи
за пр слу ке мо гу би ти већ го то ве апли -
ка ци је, или се ра де руч но. Ја во лим и
знам да ве зем, па и то ра дим – об ја -
шња ва Ма ри на.

Ћер ка јој је оми ље ни мо дел, са ши -
ве на ствар на њој бу де још леп ша.

– Имам „пу но кон ца у игли”, ши -
јем од сво је три на е сте, па сам до ста
ис ку сна с ма те ри ја ли ма. Знам од мах
ка ко ће не ки мо дел из гле да ти и да ли
ће при ста ја ти осо би ко ја га на ру чу је
– за кљу чу је она.

Почело је као хоби

Ве ри ца Сре те но вић (53) за во ле ла је
ши ве ње на ча со ви ма до ма ћин ства у
основ ној шко ли. За вр ши ла је Хе миј -
ско-тех но ло шку шко лу и за тим по че -
ла да сту ди ра на Ру дар ском фа кул те -
ту, али ју је жи вот он да усме рио на
по ро ди цу. Ме ђу тим, кад год је има ла
вре ме на, ба ви ла се сво јим хо би јем.
Су пруг је при ме тио њен дар и по са -
ве то вао је да упи ше курс ши ве ња. То
је учи ни ла 1999, а већ 2004. има ла је
сво ју за нат ску рад њу.

– Ов де сва ки ди нар мо ра да се за -
ра ди, не мо же те да не ра ди те ни шта
два-три да на, по што ће вас по сле 
тога са че ка ти го ми ла по сла ко ји не

мо же те на бр зи ну да за вр ши те – при -
ча Ве ри ца.

Ши је по ме ри сву жен ску гар де ро -
бу. Све је ви ше де во ја ка ко је тра же
ма тур ске ха љи не, а ка ко Ве ри ца ка -
же, ве ћи на зах те ва мо де ле ко ји од го -
ва ра ју њи хо вом уз ра сту.

– Ја нај ви ше во лим да ра дим је дин -
стве не ства ри, ко је су те шко на пла ти -
ве. Тре нут но, та ко, ши јем ша тор за
јед ну по ро ди цу. Ро ди те љи ни су хте ли
да за де те ку пе не ки јеф тин ки не ски
ша тор, већ су же ле ли јед но бо јан, да
би мо гли да сли ка ју по ње му. А јед -
ном сам ши ла де вој ци вен ча ни цу од
за ве се. До не ла је де сет ме та ра за ве се
и ја сам би ла оду ше вље на ње ном нео -
бич ном иде јом – при ча нам Ве ри ца.

Ка же да је нај те же уго ди ти не за до -
вољ ном чо ве ку. Че сто у ње ну рад њу
до ла зе де вој ке ко је су сјај но гра ђе не,
али оне ни су све сне то га, или же ле да
су дру га чи је.

– Нај ви ше ши је мо сук ње и пан та ло -
не, на тр жи шту не ма до вољ но ши ро ке
по ну де те по слов не гар де ро бе,  пре ви -
ше је мла да лач ко или пре ви ше еле -
гант но. И до ста се ба ви мо по прав ком
гар де ро бе ку пље не на ин тер не ту. На
сли ци де лу је све са вр ше но, а у ре ал -
но сти то ни је од ма те ри ја ла ко ји су

они ви де ли. Има и оних ко ји до -
но се ро бу ку пље ну у се конд хен ду.
Тра же да се за ме ни рај сфер шлус
на пан та ло на ма ко је су узе ли за
две ста ди на ра, а по сле то га не го -
ду ју јер им по прав ка иза ђе ску -
пље. Ма да има ви ше оних ко ји ма
то не сме та, јер су на шли не ку
мар ки ра ну ствар ко ја и с по прав -
ком бу де да ле ко јеф ти ни ја не го
но ва – при ча Ве ри ца.

На рав но, ни је све у нов цу. Има
не чег и у осме ху ко јим је при
сусре ту по здра ви за до вољ на
муште ри ја.

Зна ње и струч ност

Че до мир Ан тић (63) по стру ци је
тек стил ни ин же њер. По чео је да
ра ди у пан че вач ком „Но ви те ту”
као при прав ник, а 1984. го ди не
је пре шао на ме сто ди рек то ра у
фа бри ци „Сло бо да” у Ко ва чи ци.
На кон че ти ри го ди не се вра тио у
„Но ви тет” и та мо био тех нич ки
ди рек тор још го ди ну да на. Сво ју

фа брич ку ка ри је ру за вр шио је у „Бе -
ку”, као ди рек тор фа бри ке у Ко ви ну
пу них де сет го ди на. Од 2000. го ди не
је при ват ник. Ра ди са су пру гом Ми -
ром (62), ко ја је по стру ци ма ши нац.

– Био сам по след ња ге не ра ци ја ко -
ја је с тро го ди шњим за на том мо гла
да иде на Ви шу тек стил ну. Ја сам ода -
брао смер кон фек ци о на ра. Спе ци јал -
ност су  ми те шка и ла ка кон фек ци ја:
му шка оде ла, жен ски ком пле ти, пан -
та ло не, ка пу ти... – при ча Че да.

– Оне пра ве го спо де ко ја но си оде -
ла има све ма ње, ши ју углав ном са мо
они ко ји су „ван стан дард них ме ра”,
па не мо гу да на ђу кон фек ци ју – ка -
же мај стор Че да.

Це на оде ла ши ве ног по ме ри из но -
си око сто ше зде сет евра, а уна пред
са ши ве на, кон фек циј ски, мо гу се ку -
пи ти за осам де сет до сто. У то је укљу -
че на и ко рек ци ја: су жа ва ње, по пу шта -
ње ша ва и слич но.

– Ја ра дим већ че тр де сет го ди на,
два де сет при ват но, сви нас зна ју. Са -
да ми већ до ла зе и уну ци не ких му -

ште ри ја. Ка жу че сто му ште ри је: ми
ка да ви ди мо вас, зна мо да је све што
ра ди те ква ли тет но – ка же Че да, ко ји
од 1975. но си ис кљу чи во оде ла.

Ње го ва су пру га до да је да им до ла зе
љу ди и из Сме де ре ва, Бе о гра да, Шап -
ца, Вр шца... Ка жу: има и та мо кро ја -
ча, али ни ко ни је као што је Че да.

– Ја сам ма ши -
нац – ка же Ми ра
– али имам тај
дар за ши ве ње.
Док ра дим, уно -
сим це лу се бе и
ако мо је око ни је
за до вољ но, ја не
мо гу да ис по ру -
чим ствар. Не ма
ве ће сре ће не го
ка да му ште ри ја
оде за до вољ на, то
нам да је елан.

Кре а тор ка
снова

Еле о но ра Мун -
ћан (45) из Ба -
нат ског Но вог Се ла цр та и кре и ра од
нај ра ни јег де тињ ства, иа ко та да ни је
ни зна ла шта зна чи би ти кро ја чи ца.

– Ма шта ла сам да бу дем кре а тор -
ка, па сам пр во упи са ла кро јач ку
шко лу у Пан че ву. У по чет ку је би ло
те шко, али сам по сле пр ве го ди не у
пот пу но сти за во ле ла овај по зив. На -
кон сред ње шко ле три и по го ди не

сам ра ди ла у
рад њи мог на -
став ни ка Жи ве
Или ћа. Он је био
мој узор. Још док
смо би ли у шко -
ли, до ла зи ли смо
на прак су у ње -
го ву ра ди о ни цу
и ту сам схва ти -
ла да же лим да
имам сво ју рад -
њу у ко јој ћу об -
у ча ва ти уче ни ке
као он – при ча
Еле о но ра.

Већ де вет го -
ди на има сво ју
за нат ску рад њу.

–  Мо гу да ка жем да сам кре а тор ка
на не ки на чин, јер во лим да ра дим
уни ка те. Ни ка да не бих ода бра ла дру -
ги по сао. Де ша ва се не ка да да се му -
ште ри је пре сву ку од мах ов де, у рад њи,
и иза ђу у но вом, то ли ко им се до пад -
не. Тад сам за и ста срећ на – ка же она.

Она ши је све, па чак и уни фор ме
за фир ме и обез бе ђе ња, али нај ви ше
ужи ва у из ра ди ма тур ских ха љи на.
Че сто јој до но се сли ке свет ских зве -
зда и же ле исте та кве ха љи не, па он -
да тра же на чин да ускла де же ље и
оно што мо же да се из ве де. Не ка да
јој чак до не су обу ћу, да са ши је ха љи -
ну ко ја ће с њом да се сла же. Ха љи не
за ма ту ру мо гу да ко шта ју од пет до
три де сет хи ља да, y за ви сно сти од то -
га ка ква вр ста чип ке и ма те ри ја ла се
ко ри сти.

– У про се ку имам од три де сет до
че тр де сет ма ту рант ки ња го ди шње –
при ча Еле о но ра.

Њој се оства рио сан из ђач ког до -
ба, јер са да др жи и ча со ве обу ке кро -
ја чи ма.

– Ни ка да ми ни је до сад но. Ско ро
све од гар де ро бе ко ју но сим ши ла сам
са ма, а че сто ши јем и по кло не за дру -
ге – ка же са осме хом.

Ко сти ми из бај ке

Ана Ан ку цић (62), по же љи сво је мај -
ке, по че ла је да учи кро јач ки за нат
код јед не по зна те кро ја чи це у Ко ви -

ну. Ка сни је се са -
ма уса вр ша ва ла,
а кад јој се ука -
за ла при ли ка, за -
по сли ла се у фа -
бри ци „Но ви тет”.
Та мо је ра ди ла
се дам на ест го ди -
на, а од 2001. го -
ди не је кро ја чи -
ца у Ба лет ској
шко ли „Ди ми -
три је Пар лић”.

– Био ми је
иза зов да се оку -
шам у ши ве њу
ко сти ма. Мо ра ла
сам до ста да ис -
тра жу јем, ишла

сам у На род но по зо ри ште и Ба лет ску
шко лу „Лу јо Да ви чо”. Ни је то са мо да
сед неш и ши јеш, већ је сва ки ко стим
при ча за се бе – при ча она. 

Про це ду ра из ра де ко сти ма за школ -
ске при ред бе и так ми че ња от при ли -
ке је ова ква: пр во на став ник на осно -
ву та ча ка ко је се уве жба ва ју ка же

какви му ко сти ми тре ба ју, а за тим
кро ја чи ца ши је пач ке и ко кет ке.
Пачке су ха љи не од ти ла са жи цом и
кор се том, а ко кет ке са мо до њи део
тог ко сти ма.

Укра ша ва њем пач ки ви ше се ба ви
Сла ђа на На кић (53), еко ном у шко -
ли, и та ко упот пу њу је Анин рад. За
јед ну пач ку тре ба и по не ко ли ко да на
ра да: пра ви се од де се так ре до ва ти -
ла, па за тим иде део с га ћи ца ма ко ји
но си и жи ча ну кон струк ци ју, да би
све ста ја ло ка ко тре ба.

– Чип ку на ба вља мо го то ву, али кад
има пу но шљо ки ца, ра ди се да ни ма –
ка же Ана.

– Кад је де те за до вољ но ко сти мом,
бо ље од и гра сво ју тач ку – ка же
Слађана.

– Овај по сао пред нас стал но по -
ста вља но ве иза зо ве. Има мо кон цер -
те два пу та го ди шње, па так ми че ња...
Али кру на све га је кад ра ди мо пред -
ста ве, јер ту има ра зно вр сних ко сти -
ма. У „Ма лом прин цу” се по ја вљу ју:
Краљ, Слу га, Пи сац, Ли си ца, Ар ти чо -
ка... – ка же Ана.

Мир ја на Ма рић

Марина Куруц

Слађана Накић и Ана Анкуцић

Мира и Чедомир Антић

Елеонора Мунћан

Верица Сретеновић
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ПОНУДА

УГАЉ
НАЈПОВОЉНИЈЕ

Сирови вреоци 7.500

Костолац 7.700

Сушени вреоци 12.000

Тел. 061/176-34-08
(4/289270)

ЈУГО 55, 2000. годиште, реги-

строван до септембра.

065/331-63-58. (289324)

ПРОДАЈЕМ томос аутоматик.

013/631-156. (289314)

ПРОДАЈЕМ фијат пунто 1.2,

2001. годиште. 062/548-990.

(289561)

ПРОДАЈЕМ мазду 323, у су-

пер стању, 1997. годиште.

Тел. 060/604-06-89. (289308)

РЕНО МЕГАН 1.5 ДЦИ, 2005,

годиште, регистрован до јула.

060/311-29-64. (289390)

ЈУГО 55, 1999. одличан, реги-
строван, оригинал боја.
063/776-16-77. (289423)

ФИЈАТ браво 2002. годиште,
дизел 1.9, на продају. Тел.
065/386-56-00. (289495)

ПЕЖО 206, 2.0 ХДИ, 2000.
петоа врата, фул опрема.
064/587-50-24. (289472)

ПАСАТ 1.9, ТДИ, 1999. кара-
ван, фул опрема, прва боја.
064/587-50-24. (289472)

САКСО 1.4, 2002, петора вра-
та, прва боја, на име.
064/587-50-24. (289472)

ГРАНДЕ пунто 1.4, 2006, тро-
је врата, фул опема, на име.
064/130-36-02. (289472)

РЕНО клио, 1.2, 2002, троје
врата, регистрован. 064/587-
50-24. (289472)

ГРАНДЕ пунто 1.9 мултиџет,
2007, петора врата, фул
опрема, на име. 064/130-36-
02. (289472)

ПАСАТ Б 6, 1.9 ТДИ, караван,
2007. годиште. 069/331-03-
97. (289509)

ПРОДАЈЕМ југо корал ин 1.1,
2004, регистрован до 31. јула
2020, бензин, гас, генерално
сређен. 064/129-45-43. (289527)

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

КУПУЈЕМ аутомобиле од 80
до 1.800 евра, стање небитно.
063/165-83-75. (289568)

КУПУЈЕМ стара и неисправна
возила. 064/119-59-24. (289449)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, од 70 до 1.500
евра. 062/193-36-05. (289567)

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

ПРОДАЈЕМ гаражу на Коте-
жу 2. Тел. 062/814-84-25 (СМС)

ПРОДАЈЕМ лимену гаражу,
Содара. 060/551-64-50. (289492)

ВЕШ-МАШИНА, кухињски
бојлер 10 л, половни делови
од веш-машина. 013/252-05-
10, 063/703-76-07. (289473)

БРИКЕТ, пелет и дрва.
063/776-56-58. (ф)

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

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

ПРОДАЈЕМ орахове талпе де-
бљине 6 цм, сушене седам го-
дина. 060/715-80-93. (289265)

ШПОРЕТ на дрва, пуромат,
мушки бицикли, моторна ко-
сачица. Тел. 061/644-62-07.
(289445)

ПРОДАЈЕМ лепу балирану
детелину, 230 динара и еле-
ватор за кукуруз. 063/706-23-
61. (289546)

ПРОДАЈЕМ шапурине.
062/548-990. (289561)

ПРОДАЈЕМ прасиће.
061/277-87-99. (289389)

КУПУЈЕМ перје, старе слике,
сатове, стари новц, пенкала,
сифон флаше, старе играчке
и остало. 063/705-18-18, 335-
930. (289395)

ПРОДАЈЕМ судоперу и оста-
ле кухињске елементе, судо-
пера 3.000, нова. 063/773-45-
97. (289450)

ПРОДАЈЕМ болнички елек-
трични кревет са три функције
подизања и спуштања и душе-
ком. 062/868-97-82. (289461)

ПРОДАЈЕМ две врсте сена,
једно обично, друго детели-
на. 063/714-01-30. (289470)

КОФЕР шиваћа машина, са-
мачки кревет, угаона гарни-
тура, кухињски сто, телеви-
зор. 063/861-82-66. (289486)

НОВ проточни бојлер „ко-
спел” од 15 кв, немачки.
064/409-68-04. (289400)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа.
063/705-18-18, 335-930.
(289395)

ПРОДАЈЕМ кавез за коке но-
сиље, 600 комада, два полука-
вези. 065/331-82-63. (289510)

КРМАЧЕ за клање продајем,
вреди видети. 062/113-20-28.
(289553)

РАСПРОДАЈА нових столица
од 1.600, столова од 4.500.
060/600-14-52. (189482)

ПРОДАЈЕМ замрзивач од 410
литара. Тел. 601-281. (289364)

НА ПРОДАЈУ детелина бали-
рана, веома повољно.
064/438-54-15. (289426)

НА ПРОДАЈУ стара цигла, ве-
лики формат и цреп разни.
063/755-29-05. (289418)

ПРОДАЈЕМ траку за трчање.
062/816-47-57. 8289402)

ЗАМРЗИВАЧ 210 л, веш-ма-
шина, фрижидер, комбинова-
ни, алфа пећ, камин.
063/861-82-66. (289486)

ПРОДАЈЕМ брачни кревет
храстов, са душеком, орман
дводелни, пећ алфа врање
нов, кожна гарнитура, веш-
машина горење, фрижидер
180 л горење. 063/805-63-54.
(289348)

ПРОДАЈЕМ веш-машину го-
рење 583-60065, беко, може
ваше неисправно уз доплату.
064/129-73-60. (289500)

КУПУЈЕМ полован намештај,
перје, плинске боце, акумула-
торе, гвожђе. 066/900-79-04.
(289319)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-
машине, фрижидере, замрзи-
ваче, телевизоре, долазим на
кућну адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (289454)

КУПУЈЕМ исправне и неис-
правне ТА пећи и сво остало
покућство. 061/641-30-36.
(289549)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, аку-
мулаторе, алунимијум, бакар,
месинг, телевизоре, фрижи-
дере, веш-машине. 061/322-
04-94. (289575)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, телевизоре и све од ме-
тала. 061/321-77-93. (289575)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, лим,
телевизоре, белу технику,
акумулаторе, алуминијум, ба-
кар, месинг. 061/206-26-24.
(289575)

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

ИНВЕСТИТОРУ потребан
плац за изградњу вишепоро-
дичног стамбеног објекта.
Плацеви већи од 6 ари, на
локацији ужег и ширег центра
града. 064/128-52-21. (ф)

ПРОДАЈЕМ четири и по лан-
ца грађевинског земљишта,
северна зона, преко пута Се-
киног салаша. 062/102-89-16.
(289260)

БАВАНИШТАНСКИ пут, ПР +
I, 113 квм, 7,17 ари, усељива,
36.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (289565)

ЦРЕПАЈА, приземна, 125, од-
лична, 1,68 ари, 36.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(289565)

КОЗЈАК, нова прелепа, СУ +
ПР, ЕГ, 160 квм, 57 ари,
20.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (289565)

СТАРЧЕВО, усељива кућа, по-
моћни објекти, 9.5 ари, укњи-
жено. 063/725-99-37. (289239)

ПРОДАЈЕМ укњижену непо-
кретност, башта, прво срп-
ског поље, Новосељански пут.
064/128-22-06. (289100)

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

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

ПЛАЦ, Борча, 3 ара, Братства
јединства, могућа замена за
мањи стан, 21.000 евра.
060/555-64-05. (289307)

КУПУЈЕМ кућу или део куће у
Качареву. 064/369-47-02.
(288863)

БАВАНИШТАНСКИ пут, пре-
ко пута Новог гробља, 14 ари,
градско грађевинско земљи-
ште, ограђено, струја, вода,
канализација. 063/732-62-93.
(289373)

ПРОДАЈЕМ две куће на јед-
ном плацу. Звати на тел.
060/728-46-02. (289301)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Село.
066/887-84-00. (289328)

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

КУЋА са 27 ари грађевинског
плаца, Иланџа, 18.500 евра.
065/342-23-91. (189358)

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељар-
цу. 063/895-85-79. (289045)

ИЗУЗЕТНА кућа, центар
Старчева, 7 ари, одмах усе-
љива. 063/753-10-09. (289434)

ПЛАЦ, нова миса, 8 ари,
22.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (289427)

КУЋА, стара Миса, 80 квм, 2
ара. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (289427)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље
у Качареву. Тел. 601-281.
(289364)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара, са
кућом, Новосељански пут
131. 064/276-08-08. (289408)

ПРОДАЈЕМ кућу 240 квм, 2.5
ара, 72.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (289397)

БАВАНИШТАНСКИ пут, ви-
кендица, 11 ари, струја, вода.
(679), „Трем 01”, 063/836-23-
83. (289397)

СТРЕЛИШТЕ, 148 квм, за ре-
новирање, 2,2 ара, гаража,
40.000. (049), „Мустанг”,
062/226-901. (289451)

КУЋА, Омољица, 80 + 20 квм,
легализована, 7 ари, власник.
064/961-00-70. (289398)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под воћем.
0647113-47-76. л(289394)

ПЛАЦ, Јабучки пут, Бавани-
штански пут, Топола. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(289427)

ТЕСЛА, 61 квм, двособна, 2,2
ара, 38.000. (049), „Мустанг”,
062/226-901. (289451)

ЦРЕПАЈА, 252 квм, 21 ар, ле-
па, 30.000. (049), „Мустанг”,
062/226-901. (289451)

ПЛАЦ на Баваништанском пу-
ту, 7 ари, вода, струја, огра-
ђен. 063/163-97-17. (289452)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.СТАРИ ТАМИШ, новија кућа,

11о квм, 6.5 ари, 40.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(289492)

ПРОДАЈЕМ кућу са послов-
ним простором на 5 ари пла-
ца, угао Д. Туцовића и М. Пу-
пина. 061/607-81-00. (289487)

ВИКЕНДИЦА на девојачком
бунару поред будућег аква
парка. 064/450-78-91. (289462)

НОВА МИСА, 180 квм, 1.4
ара, гаража, 57.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(2189507)

ПАНЧЕВО, кућа две стамбене
јединице, договор; Старчево,
реновирана кућа, 40.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
(289505)

СТАРЧЕВО, 15 ари, 240, ло-
кал 40, 43.000; Миса, три
етаже, ЕГ, 63.000. „Јанковић”,
348-025. (289504)

ЦЕНТАР, гимназија, призем-
ни део куће, гарсоњера и по-
друм, 45.000 евра. 061/114-
11-34. (289511)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ у Ива-
нову кућу од 100 квм са по-
моћним објектима, на плацу
од 17 ари, легализовано.
062/415-359, 064/828-36-26.
(289516)

ПЛАЦ 6.5 ари, 1/1, 33 х 21 м,
струја, вода, ограђено,
30.000 евра. Козарачка.
063/135-29-76. (289536)

НЕДОВРШЕНА хала и 15 ари
плац, шири центар, камионски
улаз. 063/389-972. (289519)

ПРОДАЈЕМ плац у 7. јула са
темељом и постојећим објек-
том и дворишну кућу за рено-
вирање у Војловици. 061/815-
18-14. (289534)

КУЋА 20.000 евра, 100 квм, 3
ара, Козарачка 10-ц.
063/721-62-13. (289538)

КУЋА, 15.000 евра, 70 квм, 2
ара, монтажна, Козарачка 10-
ц. 063/721-62-13. (289538)

ВИКЕНД кућа 34 квм, са 56
ари земље у Баваништу, бли-
зу манастира. Трофазна стру-
ја, артерска вода. 063/141-
52-77. (289540)

КУЋА, 13.000 евра, 60 квм, 2
ара, Козарачка 10-а.
063/721-62-13. (289538)

ТРИ куће за 34.000 евра, 100
квм, 70 квм, 60 квм, 6.5 ари,
Козарачка. 063/721-62-13.
(289538)

ВОЈЛОВИЦА, одлична кућа
109 квм, две стамбене,
40.000. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (289518)

ПРОДАЈЕМ грађевински плац,
49 ари, Новосељански пут 91.
064/131-42-02. (289574)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву.
Тел. 064/211-50-80. (289559)

СОДАРА, двоипособан, 62
квм, XII спрат, усељив, вла-
сник. 064/327-54-10. (289336)

ПРОДАЈЕМ нов одмах усе-
љив, четворособан стан, ду-
плекс, 115 квм, подно греја-
ње, лифт, Иве Курјачког 35,
69.000 евра. 069/214-41-49.
(289209)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
27 квм, тренутно се ренови-
ра, у центру, Војводе Радоми-
ра Путника 14. 063/800-43-
94. (289360)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
кући и продајем таван за на-
доградњу. 063/835-6071. (289363)

НОВА МИСА, 85 квм, високо
приземље, двостран, укњи-
жен, 44.000. 063/252-559.
(289379)

ПРОДАЈЕМ стан, 98 квм, но-
ва Миса. Контакт телефон
064/944-40-79. (289403)

МИСА, приземље, 38 + 12 +
17, усељиво, само 26.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(289565)

КОТЕЖ, двособан, IV, доград-
ња, 117, ЦГ, 55.000. МИСА,
приземље, 38 + 12 + 17, усе-
љиво, само 26.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(289565)

КОТЕЖ 1, 35 квм, ЦГ, сутерен,
усељив, 20.000. МИСА, призе-
мље, 38 + 12 + 17, усељиво,
само 26.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (289565)

СТРЕЛИШТЕ, 37, ЦГ, V, две
терасе, сређен, 23.000. МИ-
СА, приземље, 38 + 12 + 17,
усељиво, само 26.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(289565)

СТРЕЛИШТЕ, једносоан, ВП,
ЦГ, усељив, 33, 26.000. МИ-
СА, приземље, 38 + 12 + 17,
усељиво, само 26.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(289565)

ПРОДАЈЕМ стан у Карађор-
ђевој од 50 квм. Тел.
064/842-25-80. (289469)

СТРОГИ центар, трособан
стан, 72 квм, трећи спрат,
лифт, ТА, могућност ЦГ. Зва-
ти после 17 сати. Тел.
064/119-60-06. (289401)

СТАРА МИСА, једнособан,
ВПР, ТА, тераса, 20.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-23-
83. (289397)

СОДАРА, војне зграде, трои-
пособан, ЦГ, VI, 55.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-23-
83. (289397)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
II, ЦГ, са стварима, 40.000.
(300), „Ћурчић” , 362-816,
063/803-10-52. (289518)

СТРОГИ ЦЕНТАР, 173 квм,
салонски, четворособан.
(470), „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (289436)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 34 квм,
Котеж 1, ЦГ, сутерен, екстра
сређен, 24.000 евра. (470),
„Дива некретнине”, 064/246-
05-71. (289436)

КОТЕЖ 2, једнособан, 39
квм, V, ЦГ, 25.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(289427)

ЦЕНТАР, продаја станова и
локала од 48 до 136 квм,
укњижени у изградњи.
063/323-584. (289528)

ПРОДАЈЕМ двособне, тро-
собне, једнособне станове на
Котежу и Стрелишту.
066/937-00-13. (289520)

ТЕСЛА, двособан, ЦГ, 54 квм,
VI, леп, 42.000. (049), „Му-
станг”, 062/226-901. (289451)

ДВОРИШНИ, 31 квм, близу
Тесле, 17.000. (049), „Му-
станг”, 062/226-901. (289451)

КОТЕЖ 1, двособан, сређен,
50 квм, ВП, 39.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (289492)

КОТЕЖ 2, трособан дуплекс,
70 квм, ЦГ, V, 42.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(289245)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ двосо-
бан стан и гарсоњеру.
065/222-80-39. (289424)

ПРОДАЈЕМ реновиран стан у
Качареву, 52 квм,, први спрат.
063/776-14-67. (289557)

МАРГИТА, двособан, И, 46
квм, гас, 28.000. (353), „Пре-
миер”, 063/800-44-30. (289245)

ТЕСЛА, комплетно намештен
једноипособан, 43.000; двои-
пособан, II, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (289505)

СТРОГИ центар, четворосо-
бан, тераса, 18 квм, ЦГ, лифт,
65.000. „Лајф”, 061/662-91-
48. (289505)

СОДАРА, једноипособан,
40.000; Горњи град, двори-
шни, 46, реновиран, 23.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. (289505)

ЦЕНТАР, 2.5. 68, ЦГ, 47.000;
двоипособан, 65, реновиран,
28.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (289504)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, строги центар, 58.000
евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (289570)

ОСЛОБОЂЕЊА, дворишни,
једнособан, 32 квм, подрум,
16.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (289537)

ТАМИШ КАПИЈА, двоипосо-

бан, 78 квм, IV, ЦГ, двостра-

но оријентисан, 72.000, до-

говор. (336), „Олимп”, 

351-061, 063/274-951.

(289537)



Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис
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ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА

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

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,

ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево



ПОСАО

ПОНУДАЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА
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ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лековац”

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

Потребна женска особа

за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности 

од искуства + пријава

+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”
Тел. 062/896-39-78

(1/289177)

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

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

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

„ЈМД” ДОО

Гробљанска 50, Панчево

Фирми за нискоградњу потребни

физички радници
Инфо на тел. 013/332-526

(3/289416)

Štampariji Cards Print doo potreban 

radnik/ca za pakovanje

proizvoda
Mesto rada:

Kudeljarski nasip prva 124g, Pančevo

Poslati CV na adresu: info@cardsprint.rs

POTREBAN

radnik u proizvodnji

(operater na mašini)
Mesto rada: CARDS PRINT DOO, 

Kudeljarski nasip prva 124g, Pančevo

Poslati CV na adresu: info@cardsprint.rs

U cilju formiranja uspešnog tima, novoosnovano pri-

vredno društvo „PANTRANSPORT“ d.o.o. raspisuje 

KONKURS

za prijem radnika na sledećim pozicijama:

• Lični asistent (VII stepen stručne spreme 

ekonomskog ili pravnog usmerenja)

• Referent održavanja

• Šef smene održavanja

• Mehaničar

• Električar

• Bravar

• Higijeničar

• Domar

• Terenski kontrolor

• Dispečer

• Vozač autobusa

• Nabavljač

• Magacioner

• Blagajnik

• Referent obračuna zarada

• Prodavac karata

• Dispečer na autobuskoj stanici

• Najavljivač na autobuskoj stanici

Kandidati svoje radne biografije mogu dostaviti 

– sla njem na e-mail adresu 

pantransport2020@gmail.com 

– doneti lično na adresu Vojvode Radomira Putnika

br. 33, Pančevo, svakog radnog dana od 7,00 do

15,00 časova

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati

na broj 066/8841296 (radnim danima od 7,00 do

15,00 časova)

Biografije dostaviti do 20.03.2020. godine.

КУПУЈЕМО станове, куће, ис-
плата одмах. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (289397)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требни станови, куће, све ло-
кације. 063/744-28-66. (289565)

ХИТНО купујемо једносоан,
гарсоњера и двособан стан.
060/551-64-50. (289492)

АГЕНЦИЈИ „Кров” хитно по-
требни станови, брза исплата.
060/551-64-50. (289492)

ИЗДАЈЕМ стан преко пута
Авив парка. 013/631ч423,
066/631_42-31. (289552)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру за ученицу или студент-
кињу. Синђелићева 21.
063/436-737 (СМС)

КОТЕЖ 2, двособан стан, из-
дајем, 200 евра. 064/823-88-
59. (289321)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
новој Миси, за самце, студен-
те. 013/370-398, 063/839-56-
81. (289470)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен комфоран стан, ЦГ, ка-
бловска, интернет, интерфон,
170 евра, депзит. 063/246-
509. (289355)

СУПЕР стан, Тесла, две собе,
трпезарија и кухиња, наме-
штен, 150 евра. 069/777-842.
(289466)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен стан у центру, клима,
интернет, кабловска. Тел.
064/178-42-42. (289108/р)

ИЗДАЈЕМ једносоан стан на
Стрелишту, 40 квм, са цен-
тралним грејањем. 064/274-
34-87. (289341)

НАМЕШТЕН једноипособан
стан, центар, интернет, кли-
ма, супернова, 150 евра.
069/113-00-73. (289354)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
комплет намештен у центру
Панчева, приземље, етажно
грејање на гас. Тел. 063/311-
369. (289366)

ПОТРЕБНА цимерка за зајед-
ничко становање. 063/246-
509. (289355)

ИЗДАЈЕМ собу и кухињу,
Маргита. 013/354-703, Пан-
чево, Светозара Шемића 70-
А. (289350)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, су-
терен, 35 квм, није намештен.
064/177-19-81. (289351)

ИЗДАЈЕМ смештај за радни-
ке, самце, студенте, раднички
смештај, центар. 063/502-211.
(289377)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, Котеж 1, ЦГ, на дуже.
064/137-63-19. (289410)

ИЗДАЈЕМ намештен једнои-
пособан стан, Котеж 1, ЦГ, на
дуже. 066/494-900. (289410)

ЧЕТВОРОСОБАН лукс наме-
штен, центар, грејање, сауна,
џакузи, 400 евра, месечно.
064/054-55-54. (289409)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. 064/305-73-01. (289404)

БЕСПЛАТНО, собу, кухињу,
купатило, издајем станарки у
Иванову. 064/372-94-71. (289387)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, услови одговарају-
ћи. 065/335-55-37, 013/355-
537. (289412)

ИЗДАЈЕМ једносоабн стан на
Стрелишту, центрлано греја-
ње, близу Авив парка, 120
евра, обавезан депозит.
064/142-68-65. (289414)

ИЗДАЈЕМ кућу са 15 кревета,
три купатила, за смештај рад-
ника, 2 евра по кревету, на
дужи период. 062/208-828.
(289424)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан, 64 квм, у строгом цен-
тру. 061/621-32-18. (289448)

ДВОРИШНИ већи стан, 48
квм, намештен, комфоран,
леп. Стрелиште. 064/218-83-
45. 8289435)

ИЗДАЈЕМ супер намештен
стан од 40 квм, у Панчеву, на
Котежу 1, 250 евра. 064/184-
87-50. (289513)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, наме-
штену, за два самца, центар,
засебан улаз. 061/131-79-04.
(289515)

ИЗДАЈЕМ нов стан, празан, I
спрат, код Авива. 063/722-
25-22. (289455)

ИЗДАЈЕМ кућу са двориштем,
стара Миса. 060/011-96-66.
(28954789

ИЗДАЈЕМ трособан стан, Ко-
теж 2, Панчево. Тел. 064/164-
12-56. (289554)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике
у близини Рафинерије.
061/244-67-84. (289556)

СТАН за издавање, Карађор-
ђева 94, Панчево. 062/353-
413, 063/894-21-80. (289564)

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

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

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

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

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

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

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

ИЗДАЈЕМ локал код градске
библиотеке, 24 кв. 064/134-
06-08. (289337)

ИЗДАЈЕМ локал у Новом Се-
лу, 180 евра месечно. Пого-
дан за магацински простор,
радњу. 063/301-219. (289371)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (289374)

ИЗДАЈЕМ локал на Стрели-
шту, 35 квм, Мажуранићева
бр. 3. 063/121-83-85,
065/570-95-70. (289393)

ИЗДАЈЕМ нов локал, центар,
опремљен салон лепоте, може
празан. 063/734-82-31. (289419)

ЦЕНТАР, канцеларија локал
12,5 квм, укњижен, 10.000
евра. (470), „Дива”, 064/246-
05-71. (289436)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, у
Панчеву, др Жарка Фогара-
ша. 064/866-22-70. (289496)

ИЗДАЈЕМ локал, сутерен,
Змај Јовина 16. Моментално
играоница до 1. 4. 2020, цена
100 евра месечно. Тел.
066/332-919. (289484)

ИЗДАЈЕМ локал на Стрели-
шту, 32 квм. 064/842-25-80.
(289469)

ЦЕНТАР, Дом омладине, 80
квм, 20.000 евра. 061/114-11-
34. (289511)

ЛОКАЛ продајем, 28 + 12
квм, ТЦ Змај Јовина, први до
Његошеве, сређен. 063/489-
958. (289532)

ИЗДАЈЕМ два локала по 106
квм, ул. В. Р. Путника 17, у
дворишту, паркинг, може и
заједно. 062/272-510. (289543)

ИЗДАЈЕМ локал, Карађорђева
15. 063/825-83-25. (289560)

РЕСТОРАН тражи одговорног
кувара и конобара. Инфор-
мације на 069/248-88-26 (СМС)

ПОТРЕБАН тракториста са
искуством, за рад у пољопри-
вредни у Долову. 064/200-56-
92. (289430)

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКОЈ
радњи „Elek tro in” из Панче-
ва поребни електроинстлате-
ри са и без искуства.
064/179-27-83. (289039)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОЈ КАНЦЕ-
ЛАРИЈИ потребан правник. При-
јаве на advju kic @gmail.com.
Тел. 064/668-87-78. (ф)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е кате-
горије са искуством за домаћи
транспорт . Пријава, сталан
посао. 069/301-17-00 (СМС)

ПОТРЕБНИ конобари, доста-
вљачи хране и помоћно осо-
бље у кухињи. За све инфор-
мације јавити се на 060/052-
78-99. (289092

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

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Б ка-
тегорије, магационер за ди-
стрибуцију пића We i fert,
062/446-291. (289197)

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

ШИВАЋОЈ радионици у Омо-
љици, потребне шнајдерке за
шивење на индустријским ма-
шинама. 065/210-41-52. (289266)

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

ПОТРЕБНЕ раднице у пекари.
062/404-144. (289316)

ПОТРЕБАН комплетан пекар.
062/404-144. (289316)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу флаје-
ра. 060/664-60-06. (289341)

ПОТРЕБНА жена за помоћ у
кући. Тел. 061/194-61-89. (289357)

ПОТРЕБАН возач Б за доставу
хране. 064/255-84-58. (289361)

ПОТРЕБНА девојка за разно-
шење пића на бувљаку.
064/132-98-12. (289369)

ПОТРЕБАН пекар бурекџија
и радница у пекари. 062/821-
47-70. (289375)

ПОТРЕБНА радница у пекари,
Качарево, искључиво из Пан-
чева. 065/570-57-63. (289375)

ПОТРЕБНА девојка за рад.
Пожељно познавање корела
или фотошопа. 062/355-154.
(289380)

ПОТРЕБНИ молери за рад у
Београду. 062/564-494. (289406)

ПОТРЕБНА радница fast food
Vi co tory, Браће Јовановић 99.
065/352-78-88. (289551)

ПОТРЕБАН радник за трећу
смену у трафици код Спорт-
ског. 064/853-83-50. (289388)

РЕСТОРАНУ потребна кува-
рица са искуством, за стални
радни однос. 062/478-394,
013/631-872. (289440)

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

ПОТРЕБНА радница – про-
давница смрзнуте хране
Стрелиште „Fro sti”. 064/324-
07-40, 013/362-406. (289488)

ПОТРЕБНА жена за чување
детета (дечак десет година).
064/151-26-36. (289420)

ДОМУ за стара лица потреб-
на медицинска сестра са рад-
ним искуством, спремачица
са радним искуством. За све
остале информације позвати
065/523-05-95. (ф)

АУТОПЕРИОНИЦИ „Мака
17” потребан радник са иску-
ством. 061/551-95-31. (289491)

РЕСТРОРАНУ Стара Вајфер-
това пивара потребно осо-
бље. 060/074-34-85. (289483)

ПОТРЕБНИ радници за рад у
иностранству, зидари, арми-
рачи, фасадери, CV послати
на ma sa.of fi ce2@gmail.com
или на 062/854-79-73. (289479)

ПОТРЕБНИ радници, возачи
на киперу, багеристи, помоћ-
ни физички радници за рад у
Хрватској. CV послати на vi ber
број: +385 91 259-41-11. (289479)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник/ца – кувар/ца. 069/620-
325. 2894659

ПОТРЕБАН возач Ц категори-
је са картицом возача за оба-
вљање домаћег транспорта.
Пријаве слати на of fi ce@ sim -
ple trans.ne t. Тел. 060/151-42-
94. (289498)

CAF FE FLA MIN GO тражи де-
војку за рад. 069/364-10-04.
(289524)

ПОТРЕБНА продавачица у пе-
кари. 063/130-75-40. (289531)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови:
завршена средња саобраћај-
на школа, пет година иску-
ства на пословима возача или
поседовање Ц категорије са
било којом средњом школом.
Контакт Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним дани-
ма од 8 до 16 сати. (289526)

ПОТРЕБНИ возачи Ци Е кате-
горије са искуством, на неод-
ређено време. 060/033-56-10,
061/213-37-66. (289475)

КУПУЈЕМ једнособан или јед-
ноипособан стан. Исплата
истог дана. 064/385-31-15.
(287498)

КУПУЈЕМ мањи стан, ниже
спратности, на Стрелишту.
Позив власницима као и
агенцијама. 069/251-57-57.
(289456)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (289507)
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Kompanija Euro Bravo bavi se proizvodnjom ALU I PVC 

stolarije i proizvodnjom fasada.

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

Za sve informacije zvati radnim danima od 9 do 17 sati

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

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ

И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

КОНКУРС
за пријем у радни однос:

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

машински и туристички смер

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

Голубца. Резервација је обавезна, ограничен је број путника. 

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

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

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

Куповином аранжмана код нас имате обезбеђене поласке или трансфере из Панчева

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа

1. Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област КЛИ-

НИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА (за предмет: Ортопе-

дија вилица ).

Услови: 

– докторат из области стоматолошких наука,

здравствена специјализација из ортопедидје ви-

лица као и остали услови предвиђени Законом о

високом образовању („Сл. Гласник Републике

Србије” бр. 88/2017) и Статутом Стоматолошког

Факултета.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњено-

сти услова из конкурса достављају се у року од 8

(осам) дана од дана објављивања конкурса на

адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул.

Жарка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на те-

лефон: 013/235-12-92.

POTREBNA 

radnica za šivenje sa

minimalnim iskustvom 

Mesto rada:  CARDS PRINT DOO,  

Kudeljarski nasip prva 124g, Pančevo

Poslati CV na adresu: info@cardsprint.rs

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ Ц КАТЕГОРИЈЕ,

са искутвом, на Стоваришту „Голија”

063/776-56-58
(ф)

25. фебруара 2020, у 94. години, преминуо је наш драги супруг и

пријатељ

ЈОВАН ЖИВКОВИЋ
дипл. инж. учесник Сремског фронта, бивши директор

Фабрике „Тесла” и члан Привредне коморе Панчево

Сахрањен је 29. фебруара ове године, на православном гробљу у

Старчеву. Остаће заувек у нашим срцима.

Супруга САША, породице БАРОВИЧ и ПОТОЧНИК
(103/289558)

Последњи поздрав поштованом

ЈОВАНУ ЖИВКОВИЋУ
бившем директору „Тесле”

Породице МАЈСТОРОВИЋ и КОВАЧЕВИЋ
(34/289372)

2. марта 2020. године преминула је наша драга

СВЕТЛАНА КУЗМАНОВИЋ
1940–2020.

Хвала ти за све.

Твоји: син ЂУРА, ћерка ЈАСМИНА, снаја БИЉАНА, зет СРЂАН,

унуци АЛЕКСАНДАР, ТЕОДОРА, ДЕЈАН и ДАНИЈЕЛА и прау-

нук МИХАЈЛО

(85/289514)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, рено-
вирање кровова, стиропор, ба-
валит фасаде, бетонирања, по-
вољно. 063/865-80-49. (289049)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водо-
водне адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерија, санита-
рије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин. (289365)

ЛИМАРСКИ радови, олуци,
окапнице, лајсне, кровопокри-
вање, санација цурења, крово-
ва, хидрозолација. Најповољ-
није. 061/108-66-99. (289529)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, ТА пећи, поправљамо
квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (289566)

СЕРВИС телевизора, дигитал-
них Рисивера, даљинских. Но-
ва адреса: „Плус”, Браће Јова-
новић 56. 063/877-38-21,
066/579-39-58. (289464)

СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем
и камионом, демонтажа, мон-
тажа намештаја, изношење не-
потребних ствари, кутије за па-
ковање. 064/047-55-55. (289576)

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

ТРАЖИМ цимере, цимера за
становање. Панчево. 061/209-
18-00. (289444)

ОГЛАШАВАМ украденом годи-
шњу пензионерску карту АТП-а
на име Трајановски добра. (289318)

АКО си усамљена, желиш брак,
јави се. 064/437-63-59. (289767)

ОГЛАШАВАМ украденом го-
дишњу пензионерскук карту
АТП-а на име Славна Сувача-
ров. (289574)

ЛУКС апартман, Грчка, клима,
интернет, ТВ поларис, до 7
особа. 063/103-04-33. (289482)

ПАРКЕТ постављам и хоблу-
јем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с ма-
теријалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/266-52-
20, 063/847-74-38. (288874)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге, елек-
троинсталације, замена табли,
расвета. 063/644-353. (289112)

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

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

СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бом-
бончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа, пакова-
ње ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис,
063/253-028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon cic.com
(289383)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 063/253-028,
064/444-66-74.(289383)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис
– комбијима, камионима, про-
фесионално, екипа радника, све
релације по Србији. 063/253-
028, 064/444-66-74. (289383)
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. 063/253-028, 064/444-
66-74. bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon cic.com
(289383)

РАДИМО: зидање, бетонира-
ње, оправке старих, нових
кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (289161)

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

МОЛЕРСКО, гипсарски, фаса-
дерски радови, постављање
ламината, проверите. 062/816-
66-78. (289459)

МОЛЕРСКО-КЕРАМИЧАРСКИ
радови: комплетно уређење,
подови, уградња кухиња, под-
вои, гипс. 060/145-99-09, кера-
мичар, 060/037-13-90. (289530)

ГОЛУБ такси тражи диспечера
таксија. Предност радно иску-
ство у таксију и познавање
града. Контакт Марија Симо-
новић, 060/663-64-63, радним
данима од 8 до 16 сати. (289526)

BE DEM ENERGY SO LU TI ONS
тражи точиоца за рад на га-
сној станици. Услови: средња
стручна спрема, годину дана
радног искуства. Контакт Ма-
рија Симоновић, 060/663-64-
63, радним данима од 8 до 16
сати. (289526)

ПОТРЕБАН конобар-ица са
искуством – Per la. 065/344-
54-66. 

ПОТРЕБАН пица мајстор у пе-
кари. 063/130-75-40. (289531)

КОНОБАРИЦА у кафе ресто-
рану потребна, прва смена
10-17. 062/806-02-58. (299541)

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

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

Sony 3-4. Поправка хлађења,
ласера, чипа. Замена и откуп
игара. Гаранција. 065/677-
84-67 (СМС)

SONY 3-4. Поправка хлађења,
ласера, чипа. Замена и откуп
игара. 065/677-84-67 (СМС)

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

ГИПСАРСКИ радови, брзо, по-
вољно. 065/523-02-73. (289478)

ЗА ПОМОЋ у кући – само Ко-
теж. 064/409-50-85. (289331)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
радови на крову. 065/535-24-
56. (289329)

ЧИШЋЕЊА тавана, шупа, од-
ношење ствари, обарање ста-
бла, бетонирања, итд.
060/035-47-40. (289463)

РУЧНИ ископи, комплет сеп-
тичке шахте, канализације,
сечење, вађење дрвећа, оста-
ли физички послови.
064/422-52-00. (289327)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(289334)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бој-
лера, шпорета, разводних та-
бли, инсталација. Мића.
064/310-44-88. (289368)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње судопере, купатила, адап-
тације, замене, поправке, од-
мах, 0-24. 013/331-657,
064/495-77-59. (289411)

ТАПЕТАР који пресвлачи на-
мештај, са искуством, тражи
посао. 064/120-77-64. (289392)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ ра-
дови, брзо, педантно, повољ-
но. 065/523-02-73. (289478)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846. (289391)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, купати-
ла, преправке, поправке, сла-
вине, вентили, славине, одгу-
шење канализације. 061/193-
00-09. (289386)

РАДИМО све физичке посло-
ве; рушења кућа, шупа, иско-
пи, чишћења тавана, подрума,
бетонирања. 064/122-69-78.
(289463)

МАТЕМАТИКА, физика, хе-
мија, механика. Тел. 251-19-
81, 063/852-22-43. (289476)

ТВ и сателитске антене, диги-
тализација вашег ТВ-а, ИПТВ
антена плус. 064/866-20-70.
(289417)

ОСНОВНА обука за рад на
рачунару, основна so lid works
обука. 062/105-94-00, или се
обратити путем поруке. (289490)

ПАРКЕТ и ламинат поставка,
хобловање и лакирање. 601-
892, 065/314-90-18. (289317)

НЕМАЧКИ, часови свим узра-
стима. Преводи, припрема за
полагање свих нивоа знања.
061/6567-04-04, 352-892. (289468)

ЧИСТИМО подруме, таване,
шупе, превоз обезбеђен.
063/841-65-39. Неша. (289385)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 25 година
искуства. 013/251-78-97м,
063/782-51-48. (289577)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ња канализације, адаптације
купатила, сервис. 013/377-
930, 063/115-71-67. (289508)

ШЉУНАК, песак, сејанац. Од-
воз шута малим кипером до 2
кубика. Лаза. 065/2334-23-38.
(289293)

КАМИОН кипер превоз: шљу-
нак, песак, сејанац, ризла,
утовар одвоз шута. 060/474-
74-57. (289525)

ЧИСТИМО таване, подруме,
шупе, комплет услуге. 061/322-
04-94, 061/206-26-24. (289575)

КОМБИ превоз робе и селид-
бе. 063/841-65-39. Неша. (289385)
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29. фебруара 2020. престало је да куца велико срце на-
шег пријатеља

МИЛОВАНА МИЛЕТИЋА МИКСА
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Породица БИЈЕЛИЋ
(16/2893399

Драги пријатељу

МИЛОВАН

МИЛЕТИЋ

МИКС

Почивај у миру

Твој брат РАЦКО

(17/289339)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

МИЛОВАНУ

МИЛЕТИЋУ

МИКСУ

од МИЛОША

БИЈЕЛИЋА

са породицом
(18/289339)

Последњи поздрав нашем вољеном

ГОРАНУ ЈОСИПОВИЋУ ЦОКИЈУ
1970–2020.

Прерано си нас напустио, оставио тугу и бол.

Никада те неће заборавити твоји најмилији.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Мајка АНА, супруга МАРИЈАНА и синови НИКОЛА и БРАНКО

(28/289353)

Последњи поздрав нашем вољеном брату и

ујаку

ГОРАНУ ЈОСИПОВИЋУ
1970–2020.

од породица ХАЛОВАНИЋ и ХЕГЕР

(29/289393)

Последњи поздрав драгом

ГОРАНУ ЈОСИПОВИЋУ

ЦОЛЕТУ

Хвала за све што си урадио за мене. 

Почивај у миру

Твоја ДУШКА са породицом

(30/289393)

Последњи поздрав

МИКСУ

од колега из „Електролизе”

(58/289441)

Последњи поздрав

МИЛОВАНУ

МИЛЕТИЋУ

од породице

САРВАШ

(59/289441)

МИЛОВАН

МИЛЕТИЋ

Последњи поздрав

драгом Михајлу од

ЉИЉЕ

(61/289442)

МИЛОВАН МИЛЕТИЋ
1960–2020.

Напустио си нас пребрзо...

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоја ТИЈАНА и САЛЕ

(60/289442)

МИЛОВАН МИЛЕТИЋ МИКС

Велики људи живе вечно, ти су ујко међу њима.

Ожалошћени: сестрић АЛЕКСАНДАР

са супругом ИВАНОМ

(64/289447)

МИЛОВАН МИЛЕТИЋ МИКС
1960–2020.

Мишо мој, био си најбољи брат на свету.

Увек ћеш бити у мојим мислима.

Ожалошћени: сестра МИРА и зет ПЕРА

(65/289447)

Последњи поздрав

МИЛОВАНУ МИЛЕТИЋУ
1960–2020.

Планинари „Јеленка”

(70/289467)

3. марта 2020. године на Католичком гробљу у Панчеву опро-

стили смо се од мог вољеног и драгог оца

ДЕЈАНА Ане ЂУКИЋА
20. IX 1945 – 28. II 2020.

Лепи мој црни лабуде, нека су ти сви путеви отворени. 

Волим те и волећу те вечно јер вољени не умиру.

Твоја ћерка јединица ЈАДРАНКА, унук СТРАХИЊА, 

унука ДЕЈАНА и зет САША

(26/289349)

Последњи поздрав

пријатељу

МИХАЈЛУ

АЛАВАНИЋУ

од породице

РАШОВИЋ

(100/289548)

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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ВЛАДИМИР

НИКОЛИЋ

Последњи поздрав паши

од паше
(23/289345)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ

НИКОЛИЋУ

од комшија из улаза

у Војвођанском

булевару 46

(46/289405)

Наша вољена супруга, мајка и бака

ЈАГОДА МИЛИЋЕВИЋ
1948–2020.

преминула је 26. фебруара 2020. године.

Заувек ће живети у нашем сећању.

Сахрана је обављена на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруг ДРАГИША, ћерка САЊА и унуци

ДУЊА и МИХАИЛО и остала родбина и пријатељи

(66/289458)

Последњи поздрав драгој

ЈАГОДИ МИЛИЋЕВИЋ

од комшија у Кикиндској 4

(69/289460)

Последњи поздрав

ПЕТРУ

КОЈИЋУ

Станари стамбене

заједнице у Савској

бр. 6, Панчево

(74/289460)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ВЛАДИМИРУ НИКОЛИЋУ
од породице ЈОВИЧИЋ

(78/289495)

ВЛАДИМИР КАРАН

Последњи поздрав драгом брату од сестре

БОЈЕ са породицом

(79/289497)

ПЕТАР КОЈИЋ
1939–2020.

Остаћеш вечно у нашим срцима и мисли-

ма, јер таква доброта оставља дубоки

траг у души заувек.

Супруга НАДА са децом

(80/289499)

Тужна срца и с великим болом обавештавамо

драге рођаке и пријатеље да је после краће и те-

шке болести 2. марта 2020, преминула наша во-

љена мајка, ташта и бака

ОЛИВЕРА ИГЊАТОВИЋ
1942–2020.

Нека ти је вечна слава и памјат. Вечно ћеш нам

недостајати. Заувек ћемо чувати успомену на тебе.

Твоји најмилији: ћерке БИЉАНА и СВЕТЛАНА,

зетови АЛЕКСАНДАР и СТИВЕН и унуци АЛЕК-

СА, ЛЕНА и ЛУКА.

Сахрана ће се обавити 7. марта 2020, у 13 сати,

на гробљу Котеж у Панчеву.
(81/289502)

Последњи поздрав драгој

ОЛИВЕРИ ИГЊАТОВИЋ
Почивај у миру, нека те анђели чувају.
Остаћеш заувек у нашим срцима.

Сестре СНЕЖАНА и МИРА са породицама
(82/289503)

Последњи поздрав драгом колеги

ВЛАДИМИРУ ПУТИЋУ

Колектив Машинске школе Панчево

(89/289521)

Последњи поздрав

ДУЛЕТУ

од ОЉЕ

и СЕКУЛЕ

(40/289384)

Последњи поздрав

ДУШАНУ

КАЛЕЈСКОМ

РЕНАТА

са породицом

(71/289471)

ДУШАН

КАЛЕЈСКИ

Наш последњи по-

здрав добри наш Ду-

ки.

СВЕМИР и БРАНКА

(84/289512)

Истина је тешка, рана за Тобом болна и доживотна. Прерано си

нас напустио, вољени сине, брате...

ДУШАН КАЛЕЈСКИ
1976–2020.

Волео си нас више него себе. 

Знај да нашу љубав и Тебе од нас ни вечност отети неће.

Неутешни: мајка ЉИЉАНА, отац ВОЈИСЛАВ, 

сестра НАТАЛИЈА и сестрић АЛЕКСА

(94/289533

Био си нам подршка, радост, живот наш

ДУШАН КАЛЕЈСКИ
1976–2020.

Прерано си нас напустио.

Неутешна сестра НАТАЛИЈА и сестрић АЛЕКСА
(93/289533)

ДУШАН КАЛЕЈСКИ

Увек ће нам недостајати твој ведар дух, дани без

тебе неће бити исти.
Твоји монтери и екипа

(95/289539)

ДУШАН

КАЛЕЈСКИ
1976–2020.

Последњи поздрав

драгом Душану од

ујне ЕЛВИРЕ

(92/289533)

Последњи поздрав великом пријатељу

ДУШКУ

од МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА са породицом

(101/289550)

Последњи поздрав

ДУЛЕТУ

од ДАРКА, ДАВОРА,

ДУЦЕ и НИКОЛЕ

(107/2895729

Последњи поздрав

ДУЛЕНЦЕТУ

ЖЕЉКО са породицом

(104/289562)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 6. март 2020.20

Пролази четрдесет

дана без наше драге

РУЖИЦЕ

ЦРЕПАЈСКИ
1944–2020.

Њени најмилији

(57/2894399)

Двогодишњи помен

ИГОР НИКОЛОВСКИ
из Јабуке

Ове две године које су прошле нису умањиле ту-

гу и бол за тобом. 

Празнина у кући, празнина у души. 

Никада те нећемо прежалити.

Мајка НАДА и брат ИСИДОР
(35/289376)

СЕЋАЊЕ

5. марта биће две године откад нас је прерано

напустио

ИГОР НИКОЛОВСКИ
из Јабуке

Много смо те волеле и никада те нећемо забора-

вити.
Твоје тетке са породицама

(36/289376)

СЕЋАЊЕ

ИГОР

НИКОЛОВСКИ

Године пролазе а бол

и туга за тобом остаје.

Тетка НАДА

и теча АЦА
(63/289446)

7. марта 2020, у 11 сати, дајемо шестомесечни

помен

МИЛОРАДУ РОДИЋУ РОЂИ

Како да наредимо очима да не плачу и срцу да

не тугује када је он био свега тога вредан.

Неутешна породица

(56/289438)

Сећање на драге родитеље

БУГАРИН

ЗЛАТИНКА КОСТА
2015–2020. 2006–2020.

(75/289481)
     Ћерка СЛАВИЦА и син БОЖА с породицама

АНЂЕЛКА МИЈАТОВ
1942–2020.

27. фебруара било је четрдесет дана откада си нас на-
пустила. Остаћеш у нашим срцима.

ЗОРАН и МИРА са породицама
(83/289506)

9. марта 2020. године,  на Новом гробљу, дајемо шестомесечни

помен

ДРАГИЦИ МИЛАНОВИЋ

Вољеној мајци и баки.

Ожалошћена породица: ћерка МИЛИЦА, син ИВАН, зет ГОРАН,

снаја МАЈА и унучад МАРИЈАНА, ИВАНА, МАРИНА, МАТЕЈА и

МИХАЈЛО

(97/289541)

Прошло је шест година откако није са нама

МИЛЕНА МАКСИМОВИЋ
Живиш у нашим срцима.

Син НИКОЛА и породица МАКСИМОВИЋ
(102/289555)

8. марта је шест година без мог млађег брата

ИЛИЈА ПЕШИЋ ЛОЂИНОВ
из Долова

Волим те, туга је у срцу сестре РАДОСЛАВЕ са породи-
цом из Црепаје и Банатског Брестовца

(105/289563)

Годишњи помен

МИРЈАНА СТОЈАНОВСКИ

Твоји најмилији

(106/289569)

У суботу, 7. марта 2020. навршавају се три тужне годи-
не откако ниси са нама

БОЈАН ГОСТИЋ ГЕНА
1990–2017.

Неизмерну тугу и бол за тобом не може време да из-
брише, јер увек си био део наших живота и вечно ћеш
остати у нашим срцима и мислима. Постоји љубав коју
смрт не прекида и туга коју време не лечи. Поносни
смо што смо те имали, тужни што смо те изгубили.

Неутешни: отац САША, мајка ВЕРИЦА и сестра МАРИЈА
(109/и)

БОЈАН

ГОСТИЋ
Болна је истина да те ви-
ше немам. Недостајеш ми
много брате мој. Чуваћу
те у срцу докле год буде
куцало. Моја љубав је ја-
ча од времена и заборава.
Нека те анђели чувају.

Брат БАНЕ
и баба СТАНКА

(110/и)

22. фебруара заувек нас је напустила

НАДА ВУЈОВИЋ

Вечно ће живети у нашим срцима.

СЛОБОДАН и МАРИЈА ВУЈОВИЋ

(67/ф)

Последњи поздрав стрини

НАДИ ВУЈОВИЋ

од ИВАНЕ и ДУЊЕ

(68/ф)

Последњи поздрав најдивнијем човеку

МИЛОШУ КАРАДАРЕВИЋУ
1947–2020.

Напустио нас је изненада наш ослонац и наша

снага, човек борац великог срца.

Заувек неутешне: супруга МИЉКА, ћерке МАЈА

и МАГДАЛЕНА и унука АЊА
(88/289517)

Последњи поздрав деди

МИЛОШУ
Нама је мало било потребно да будемо срећни, а деда
ја сам била срећна са тобом у нашем Андрићевом кут-
ку, и то ми баш јако недостаје.

(86/289517)
                                    Твоја неутешна унука АЊА

Последњи поздрав великом пријатељу

МИЛОШУ КАРАДАРЕВИЋУ
1947–2020.

Хвала на свим годинама дивног пријатељства.

Од пријатеља СТАНКА КОСТИЋА са породицом
(87/289517)

300-820, 300-830

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

Последњи поздрав

комшији

МИХАЈЛУ

АЛАВАНИЋУ

Комшије зграде

у Моше Пијаде 122

(45/289399)
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9. марта навршава се пола године од изненадне смрти нашег

вољеног супруга, тате и свекра

ВЕЉКА ГАЈИЋА
1963–2019.

Све подсећа на тебе. Знао си колико те волимо, али никад нећеш

сазнати колико нам недостајеш.

Твоји: БРАНКА, МИЛАН и ДАНИЦА

(10/2893269

МИЛАН ШУПИЦА

Маки мој...

желим да верујем да ћемо се опет негде, некада срести и наста-

вити наш пут у бесконачност...

Твоја МАКИ

(13/289333)

У суботу, 7. марта 2020, у 12 сати, на Новом гробљу, даваћемо

годишњи помен драгом оцу и супругу

РАДОСАВ ШОШКИЋ ШОЛЕ

„Знаш, ја сам стварно са звезда.

Сав сам од светлости створен.

Ништа се у мени неће угасити ни сакрити.

Само ћу обично тако, једне случајне зоре

свом неком далеком сунцу златних се очију

вратити.”

Супруга МИЛА и ћерке НАТАША и БОЈАНА

(39/289382)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈЕ

ТМУШИЋ
7. III 1988 – 7. III 2020.

Недостајеш нам.

Брат ДРАГАН, снаја

РАДИЦА, АЦА и ДАЦА

(52/289425)

7. марта дајемо четр-

десетодневни помен

нашем вољеном оцу,

деди и свекру

РАДЕТУ

ВИШНИЋУ

Време не брише тугу.

Твоји најмилији
(48/289413)

Пет година није са нама
моја мајка

ЉУБИЦА

ПОПОВИЋ
2015–2020.

Време пролази а сећања
живе.
Ћерка НЕВЕНА, зет РА-
ДОШ и унук БОЖИДАР

(32/289362)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈАНКО

ЛАКИЋ
6. III 1998 – 6. III 2020.

Заувек ћеш живети у
нашим срцима и никада
те нећемо заборавити.

Твоји најмилији
(15/289338)

Пролазе дани и године
а за нас вечност и туга

ЗАВИША

ЛАЛИЋ
2004–2020.

Вечно си у нашим срци-
ма.
Син МИЛАН ЛАЛИЋ и
ћерка МИРЈАНА ДИМИ-
ТРОВСКИ с породицама

(24/289346)

СЕЋАЊЕ

КОСТА

ЛАЦКОВ
9. III 1999 – 9. III 2020.

Увек ћеш бити у нашим

срцима.

Ћерка ЗАГА

и зет ТОМА ЂУЛИНАЦ
(62/289443)

9. марта 2020. навршава се петнаест година туге, бола и празнине

откако није са нама наш драги

РАДОВАН КОЈИЋ РАДЕ

Остао је незаборав и дивне успомене!

Недостајеш!

Твоји најмилији: супруга БОЈКА, синови ИВАН и МИЛУТИН, 

сестра МИРА и остала родбина

(77/289493)

СЕЋАЊЕ

РАДОВАН КОЈИЋ
9. III 2005 – 9. III 2020.

Лепе успомене на драгог кума чува породица НОВАКОВ
(47/289407)

За ћалета, за татицу, за мог

МИЛАНА
8. IV 1959 – 10. III 2018.

„... Није љубав то кад за њом бол предуго траје.... Љубав је тек кад заувек

недостаје, кад остариш, све заборавиш, а она остане...”

Твоји: БОШКО, ЈОВАНА и СЕНКА
(90/289522)

СЕЋАЊЕ

АНКИЦА

ВУКОТИЋ
2017–2020.

Време пролази, туга,
бол и празнина остају
заувек.
Твоје сестре ЛЕПОСАВА
и БЛАГИЦА са породи-
цама

(91/289523)

Три тужне године откада није с нама вољена супруга и

мајка

АНКИЦА ВУКОТИЋ
1957–2017.

Остала си наш покретач, снага, храброст и љубав, јер

вољени никада не умиру. 

Заувек у срцима.

Супруга ДРАГАНА и ћерке МАРИЈА

и ЈЕЛЕНА са породицама
(96/289542)

Сећање драгом зету

МИЛАНУ ШУПИЦИ МИЋИ
Прошла је тужна година отада ниси са нама. Живиш у
нашим сећањима. Никада те нећемо заборавити.

Ташта СЕЈА и таст ИВАН
(98/289544)

ГРАДИМИР

СТОЈАНОВИЋ
8. III 1998 – 8. III 2020.

Тата, сваке године ми

је све више жао...

ДРАГИЦА, ГОЦА, 

ЛЕЛА и АНА

(99/289545)

ЗЕЦ

МИРКО СЛОБОДАН
1975–2003. 1951–2016.

Породица

(72/289474)

300-820, 300-830
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� Превоз покојника уземљи и иностранству

www.pogrebnoandjelovic.com
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИША РАЈАЧИЋ
1937–2000.

Заувек у нашем сећању.
Твоји најмилији

(1/289171)

11. марта навршава се четрдесет дана откако није са нама

ИВАН ТОШИЋ

Заувек ће те волети и памтити твоји: супруга КАТИЦА,

синови СЛОБОДАН и ЗОРАН са породицом

(6/289320)

12. година од смрти та-

те и деде

РАЈКА

ГАРИЋА
1932 – 5. III 2008.

Месец дана од смрти

стрица и деде

РАДОМИРА

ГАРИЋА
1940 – 3. II 2020.

Ожалошћена ћерка и братаница СЛОБОДАНКА

с породицом
(14/289335)

ПОМЕН

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

четвртак, 5. марта, у 11 сати, на Католичком гро-

бљу давати четрдесетодневни помен

ЖИВОРАДУ ПОПОВИЋУ
1941–2020.

Син ДЕЈАН, ћерка СЛАЂАНА

и снаја АЛЕКСАНДРА

(20/289342)

5. марта навршавају се четири године од смрти

нашег вољеног

ЖИВОТЕ ТОПАЛОВИЋА
2016–2020.

Воли те и чува од заборава твоја породица

(21/289343)

У суботу, 7. марта

2020. године даваће-

мо годишњи помен

на Старом православ-

ном гробљу, у 10.30

СИНИША

ЦВЕТКОВИЋ

Вечно ћеш нам недо-

стајати.

Твоји: син САША,

снаја МИРА и унуке

КРИСТИНА

и МАРИНА
(37/289378)

7. марта 2020. године даћемо четрдесетодневни

помен нашем драгом

АЛЕКСАНДРУ МАЛЕТИНУ
1949–2020.

Заувек остаје болна празнина, туга и незаборав.

Поносни смо што смо те имали.

Породица МАЛЕТИН

(41/289396)

Драги тата

АЛЕКСАНДАР МАЛЕТИН
Вечност није довољна да се заборави твој ведар дух.
Вечно ћеш бити у нашим срцима.

Твоји:ЂУКА, ЂИНА, ИВАН и МАРКО
(44/289396)

Вољени мој

АЦО

Док живим живећеш

у мом срцу.

Супруга ОЛГА

(42/289396)

Вољени тајко

АЛЕКСАНДАР

МАЛЕТИН

Док сам жива патићу

за тобом.

Твоја БЕБА

са породицом

(43/289396)

Нашем једином и оданом супругу, оцу,

свекру и деки

САВИ ГЛАВОНИЋУ
2019–2020.

Недостајеш нам много.

Твоји: ВЕРА, МИЛАН, МИЛОШ, 

ТИЈАНА и ДАМЈАН

(53/289429/32/33)

8. марта 2020, у 11 сати, на Новом гробљу дава-

ћемо годишњи помен

МИЛОЈИЦА БОДИРОГА
1959–2019.

Радо те се сећамо, пуно нам недостајеш и с љу-

бављу чуваћемо успомену на тебе.

Твоја породица
(49/289421)

СЕЋАЊЕ

РАДОЈИЦА

БОДИРОГА

РАША

Породице

БОДИРОГА

и ДАВИДОВИЋ

(50/289421)

БОДИРОГА

МИЛОЈИЦА РАДОЈИЦА
Временом сузе пресуше, бол остаје.

Сестра РАДОСАВА са породицом
(51/289422)

др ЕВА ЂОРЂЕВИЋ
27. VII 1927 – 6. III 2015.

Заувек са тобом у мислима.
Ћерке ЈОВАНКА, МАЈА и ВАЛЕРИЈА и унучад ЛИДИЈА
и ДАМЈАН са породицама

(38/289381)

ВАЛЕНТИНА ГРЕГЕЦ
рођ. Жига

Дванаестогодишњи помен биће одржан у четвртак, 12. марта 2020.

године, у 11 сати, на гробљу Котеж.
Супруг ЗВОНИМИР

(73/289477)

Четрдесетодневни помен

ЂОРЂУ БАСАРИЋУ
Неверица, бол, туга и лепа сећања на драгог брата.

Браћа ДОБРИВОЈЕ и БОРИВОЈЕ са породицама

(12/289332)

РАДОЈИЦА БОДИРОГА РАША

У суботу, 7. марта 2020, у 11 сати, посетићемо

његов гроб и обележити тужну годишњицу.

Породица БОДИРОГА

(108/289573)
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Мојој јединици за рођендан

ДАНИЈЕЛИ МИЛИВОЈЕВИЋ
11. III 1975 – 11. III 2020.

Девет година моја Нела. А шта сматрати жељом за твој рођендан, осим да
те моје мисли загрле и моја велика туга буде мир твојој души. 
Волим те највише на свету.

Твоја мама
(2/289305)

Мом вољеном супругу

ГРОЗДИМИРУ МИЛИВОЈЕВИЋУ
18. III 2018 – 18. III 2020.

Бол, туга и само туга за нашом Данијелом. Ти то најбоље знаш.

Твоја супруга
(3/289305)

9. марта 2020. навршава
се тридесет година от-
како није са нама наша
драга

РАДИСЛАВКА

ДИМИТРИЈЕВИЋ
рођ. Гвозденовић

1950–1990.

Њени најмилији
(4/289306)

У недељу, 8. марта 2020, у 11 сати, на Католич-

ком гробљу у Панчеву, одржаће се шестомесеч-

ни помен нашој

ДРАГИ ВАСИЉЕВИЋ

Поносни смо што смо те имали.

Ожалошћени: супруг МИЛОШ, син ДРАГАН

и остала родбина и пријатељи

(5/289312)

7. марта 2020, у 11 сати, на Новом гробљу, дава-

ћемо шестомесечни помен нашој

АНИ ТУРИНСКИ АНКИЦИ

Сваким даном све више фалиш.

Супруг БРАНИСЛАВ, ћерке ДАНИЈЕЛА, 

ГАБРИЈЕЛА и БРАНИСЛАВА са породицама

(8/289323)

СЛОБОДАН ИЛИЈИН
1946–2017.

5. марта 2020.  навршиле су се три године током

којих нису избледели љубав, сећање, али ни бол

откако смо испратили нашег вољеног Слободана.

Његови најмилији

(9/289325)

Годишњи помен

МИЛАН АНДРИЋ
1960–2019.

Твоја сенка нас прати где год да кренемо. 

Недостајеш.

Твоји најмилији

(7/289322)

СЕЋАЊЕ

ЛАЗИЋ

НЕНАД и СТОЈАН

Време пролази, бол и туга остају.

МАРИЦА, БИЉА, МАЈА, НЕБОЈША, 

СТЕФАН и ВАЊА

(11/289330)

Прошло је шест месеци

МИЛОРАД ПЕТКОВИЋ
7. IX 2019 – 2020. 

Туга и бол вечно остају.

Сестра НАТАЛИЈА са породицом
(19/289340)

СЕЋАЊЕ

БОРИС ТРАЈКОСКИ
2015–2020.

Прошло је пет година...

Увек ћеш бити у нашим мислима и срцима.

Твоји најмилији: СТОЈА, ЈАСНА, 

САЊА и АЛЕКСА

(22/289744)

СЕЋАЊЕ

ДЕЈАНОВ

СВЕТОЗАР НЕВЕНА
1989–2020. 2000–2020.

Заувек са вама ДУШАН и НЕНАД са породицом

(25/289347)

СЛАВКО

ИЛИЋ
2009–2020.

Нема те једанаест годи-
на са нама, али те спо-
менемо сваког дана и
не дамо те забораву ни-
када.

Твоји најмилији

(27/289352)

Сећање на драге родитеље

КАПЕЉ

НАРАНЧА МАНЕ
2000–2020. 2002–2020.

(31/289359)                                                Ћерка МИЛА са породицом

5. марта 2020. навршавају се три године

откада није са нама

ИШТВАН КУЗМИЋ

Године иду, дани лете, све чешће погледи

ка небу лете. Иако Те нема знам да си ту,

да молиш за мене... Да ме пратиш и чуваш

и у добру и у злу.

Сестра ИРЕНА, сестрић ДЕЈАН, 

сестричине РЕНАТА и ТАЊА

са породицама
(33/289370)

МИРОСЛАВ

ПЕТРОВИЋ

Остала је туга и бол у

нашим срцима.

Заувек ћемо памтити

љубав и доброту коју

си несебично давао.

Твоја супруга РАДА,

син БОБАН, снаја

ГОЦА, ћерка БЕЈА,

зет АЦА и унуке

МИЊА, АНАМАРИЈА

и ЈЕЛЕНА

(54/289431)

РАТИЋ

САВКА ГАВРО
2019–2020. 2002–2020.

Заувек сте у нашим срцима.

(55/289437)
                                                                  Ваши ПАНТЕКОСКИ

5. марта 2020. навршава се годину дана од пребрзог
одласка

ЉУБЕ ЛАЗИЋ
1972–2019.

Вечан ти помен
(76/289489)

300-820, 300-830
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Сто јан Бо шков (74) ро ђен је у
Ба ва ни шту, од ра стао у Ко ви -
ну, а од 1960. го ди не жи ви у
Пан че ву, где је за вр шио Гим -
на зи ју „Урош Пре дић”. Ди пло -
ми рао је на Прав ном фа кул -
те ту, али се овом про фе си јом
ни ка да ни је ба вио. Био је ор -
га ни за тор до га ђа ја, ди рек тор
кул тур не уста но ве, се кре тар за
кул ту ру, пред сед ник По кра -
јин ског фон да кул ту ре, се кре -
тар у Са ве зу ама те ра Ср би је, а
го ди на ма је пред сед ник Кул -
тур но-про свет не за јед ни це
Пан че во.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко сте се на -
шли у „Абра ше ви ћу”?

С. БО ШКОВ: На пред лог Пе -
ре До ше на, он да шњег пред -
сед ни ка Са ве за омла ди не, по -
чео сам 1965. го ди не да ра -
дим за „Абра ше вић”. Ис по ља -
вао сам не ке ор га ни за тор ске
спо соб но сти, па су ми сли ли
да им ма ло по мог нем да то
дру штво ста не на но ге. Ту сам
на по сло ви ма ор га ни за то ра
остао до 1974. го ди не. Мој за -
да так је био да оку пљам оне
ко ји су се ба ви ли ства ра ла -
штвом. До вео сам чу ве ног Мак -
су По по ва, ина че Пан чев ца, а
не што ка сни је и Ла јо ша Бо ца -
на из Бе о град ске фил хар мо -
ни је – струч ња ка за на род ну
му зи ку. До бра Пут ник као су -
пер ви зор и Ми о драг Чи чо вач -
ки, ко ре о граф, бри ну ли су о
на род ној игри и ко сти му. Бран -
ко Бар та, со ли ста ре пре зен та -
тив ног ор ке стра Гар де, во дио
је за бав ни ор ке стар. Ов де сам
схва тио да без струч ња ка у
ама те ри зму не ма на прет ка.

Ми смо би ли пр во дру штво
из овог де ла Ср би је ко је је
про би ло „гво зде ну за ве су” и
на сту па ло у Ру му ни ји. Ве о ма
зна ча јан ко рак на чи њен је
1968. го ди не, ка да је с ПИК-
ом „Та миш” скло пљен спо ра -
зум о по слов но-тех нич кој са -
рад њи. Ту сам се пр ви пут су -
о чио с мар ке тин гом и ва жно -
шћу ре кла ме. Ова са рад ња нам
је омо гу ћи ла да иде мо уз ла -
зним пу тем. Има ли смо оба -
ве зу да на сту па мо у свим по -
го ни ма ПИК-а по це лом ју -
жном Ба на ту и ши ре, то смо
ра ди ли зду шно и успе шно.
Ула га ло се у ква ли тет про гра -
ма и ко сти ме. Кра јем ше зде -
се тих го ди на по че ли смо да
по бе ђу је мо на по кра јин ским
так ми че њи ма, а до кра ја се -
дам де се тих „Абра ше вић” је
био нај ква ли тет ни ји ан самбл
у Вој во ди ни.

l Ко ли ко је би ло по пу лар но
ба ви ти се фол кло ром?

– Би ло је мно го за ни мљи ви -
је не го да нас, јер је то био је -
дан од на чи на да се пу ту је.
Има ли смо вр ло ква ли те тан
про грам и уз по моћ не ко ли ци -
не вр хун ских естрад них умет -
ни ка на сту па ли смо у Ау стри -
ји, по нај ви ше у Не мач кој,
Фран цу ској и Хо лан ди ји. На -
сту па ли смо за на ше рад ни ке у
ди ја спо ри. То је био мо ти ва -
ци о ни фак тор да љу ди до ла зе
у КУД. Би ли су то сјај ни да ни.
Та ко сам по чео да се ба вим
кул ту ром и ни ка да ни сам сти -
гао да се ба вим прав нич ким
по слом.

l Ви сте би ли пр ви ди рек -
тор До ма омла ди не Пан че во?

– Го ди не 1974. Ди рек ци ја
за из град њу је ку пи ла не ко ли -
ко ка сар ни, то су објек ти где
су са да Дом омла ди не и Исто -
риј ски ар хив, а јед на је сру -
ше на и ту је са гра ђе на Ау то -
бу ска ста ни ца. Из Сту дент ског
до ма у згра ду До ма омла ди не
пре се ље ни су „Абра ше вић”,
„Ате ље мла дих”, Сту дент ска
за дру га, Хор „Јо ван Бан дур” и
„Па у но вић”. Осе ћа ла се по тре -
ба да се на је дан ква ли тет ни ји
на чин за до во ља ва ју ви ше ди -
сци пли нар не по тре бе мла дих,
чи ји је про мо тер био Са вез
омла ди не. Мо рам ре ћи да смо

у том сми слу има ли по др шку
вла сти. Би ла је до бра ат мос -
фе ра, без на ту ра ња кон цеп ци -
ја и иде ја. Дом омла ди не је
зва нич но осно ван 30. 1. 1975.
го ди не. Би ло је то вре ме за но -
са и чуд не јед не рад не хе ми је
из ме ђу нас ко ји смо ту би ли
за по сле ни. Имао сам сло бо ду
да би рам тим око се бе. Је дан
од усло ва је био да то бу ду љу -
ди ко ји су вред ни, рад ни, еле -
мен тар но шко ло ва ни и да има -
ју сми сла за тај по сао. Би ло је
три на ест или че тр на ест за по -
сле них и има ли смо до ста
спољ них са рад ни ка. Не ке ства -

ри ко је су та да на ста ле и дан-
да нас по сто је: Шко ла цр та ња
и „Ру ко пи си”. Ве о ма за ни мљив
је био Џез клуб, ко ји је во дио
Ми ро слав Ју ри чан. То је има -
ло сво ју пу бли ку. Има ли смо
до ста иде ја и ин те ре со ва ња,
али и јед ну огра ни ча ва ју ћу
окол ност – би ли смо без дво -
ра не. С јед ном гру пом сам за -
го ва рао иде ју да се по диг не
ви ше на мен ска омла дин ска ха -
ла на ме сту где је са да су пер -
мар кет „Мак си”, али из гле да
да та да по тре бе мла дих ни су
би ле озбиљ но схва ће не, што
ми је ве о ма жао и дан-да нас.
У овој фа зи ра да сам по твр -
дио сво је ор га ни за тор ске спо -
соб но сти и да сам тим ски
играч. Умео сам да свој ен ту -
зи ја зам пре не сем на сво је са -
рад ни ке.

l С ме ста ди рек то ра до ла зи -
те на ме сто се кре та ра за кул -
ту ру Са мо у прав не ин те ре сне
за јед ни це.

– То је би ло за ни мљи во вре -
ме пан че вач ке кул ту ре, ко ју
сам и ја сво јим ра дом гле дао
да уна пре дим. Има ли смо ко -
рек тан рад уста но ва, пред у зи -
мљи ве ди рек то ре, из гра ђе на је
но ва би бли о те ка и би ла је до -
бра ат мос фе ра у ства ра ла штву.
У то вре ме је осно ван ча со пис
„Све ске”, би ли су то до бри да -
ни „Ате љеа мла дих”, пун раз -
вој Хо ра „Јо ван Бан дур”, осно -
ван је Град ски гу дач ки ква р -
тет, има ли смо озби љан но вац
за на бав ку књи га, а из да ва ли
смо и књи ге пан че вач ких пи -
са ца, на ста ви ли да гра ди мо и
ку пу је мо ате љее за умет ни ке
и би ла је осно ва на Га ле ри ја са -
вре ме не умет но сти при Цен -
тру за кул ту ру. Би ло је нов ца
и за от куп умет нич ких де ла.
Тој си ту а ци ји је до при но си ла
и чи ње ни ца да је Пан че во има -
ло ско ро пе де сет хи ља да за по -
сле них, па је би ло до ста нов ца

у бу џе ту, а и при вре да је
помага ла. 

l У то вре ме је по кре ну та
јед на од ве о ма зна чај них ма -
ни фе ста ци ја...

– Иа ко је ства ра ла штво би -
ло раз ви је но, ни смо има ли ни -
јед ну ма ни фе ста ци ју, па смо
до шли на иде ју да фор ми ра -
мо ПИЈС – Пан че вач ку из ло -
жбу ју го сло вен ске скулп ту ре,
ко ја се са да зо ве Би је на ле умет -
но сти. Наш град је био сте ци -
ште чу де сних скулп ту ра, све
што је би ло нај бо ље до ла зи ло
је у наш град. Ве ли ки до при -
нос овој ма ни фе ста ци ји да ли

су Ми лен ко Пр вач ки, Са ва Гла -
во њић и мо ја ма лен кост, а ка -
сни је Зо ран Ро тар и Све тла на
Мла де нов. 

l Он да је усле дио пр ви су -
срет с Кул тур но-про свет ном за -
јед ни цом.

– По сле два ман да та у СИЗ-
у кул ту ре од лу чио сам да одем
на упра жње но рад но ме сто у
КПЗ. Ни је би ло све сјај но ни
бај но. Би ло је ту ма њих не -
спо ра зу ма с цен три ма мо ћи,
јер до ла зи пе ри од ви ше пар -
тиј ског си сте ма. Али сам по -
ку шао и у тим усло ви ма да се
сна ђем. То је био пе ри од од
1986. до 2002. го ди не. КПЗ се
ба ви ама те ри змом кроз број -
на так ми че ња и смо тре и про -
фе си о нал ним ли ков ним по -
сло ви ма. Тај ли ков ни ан га -
жман под ра зу ме ва три сег мен -
та: ли ков ну ко ло ни ју, из ла гач -
ку ак тив ност и умет нич ку зби -
р ку, ко ја је 1999. го ди не про -
гла ше на за кул тур но до бро.

l Шта сте ви но во до не ли у
ову ор га ни за ци ју?

– Што год да сам ра дио, то -
ме сам био по све ћен и тру дио
се да по стиг нем нај ви ше. По -
ку шао сам да осве жим Ко ло -
ни ју но вим иде ја ма, да са еки -
пом сли ка ра по диг не мо ква -
ли тет уче сни ка и по бољ ша мо
из ло жбе. Ми ле Ђор ђе вић, као
умет нич ки шеф Ко ло ни је, во -
дио ју је с до ста шар ма. Ње гов
до при нос је не из мер љив, али
смо мо ра ли да се по за ба ви мо
и умет нич ком зби р ком. Кра -
јем де ве де се тих смо мно го ви -
ше по че ли да во ди мо ра чу на
о сли ка ма. Та ко сам ре а фир -
ми сао свест о зна ча ју зби р ке,
офан зив ни је при сту пио из ла -
гач кој де лат но сти и ра дио на
по ди за њу ква ли те та са ме ма -
ни фе ста ци је. Увек смо ра ди -
ли на то ме да при ву че мо мла -
де и афи р ми са не умет ни ке. То
је ре зул ти ра ло зна чај ни јим

бро јем но вих умет ни ка, а увек
смо има ли и је згро Ко ло ни је.
То су ис пр ва би ли Ми лен ко
Пр вач ки, Ми ле Ђор ђе вић, Че -
да Ке сић, Дра ган Ђор ђе вић и
дру ги. За пе де сет го ди на на -
ста ло је хи ља ду и три ста де ла.
Био сам трај но озра чен ча ро -
ли јом и по е ти ком сли кар ства
и све шћу о уло зи и зна ча ју Ко -
ло ни је за ли ков ни жи вот Пан -
че ва и ши ре.

l За тим је усле дио Са вез ама -
те ра?

– Имао сам раз ли чи те по -
гле де на кул ту ру у од но су на
Бор ку Кру шку, пред сед ни цу
оп шти не, ко ја се углав ном за
све у то вре ме пи та ла. КПЗ је
пре мно гих дру гих ис ку сио вр -
ли не и ма не про јект ног фи -
нан си ра ња, бу ду ћи да су нам
уки ну те пла те. Озбиљ ним ра -
дом смо успе ва ли да оп ста не -
мо и да ље да ра ди мо. У Са вез
ама те ра сам оти шао по сле тре -
ћег по зи ва, кра јем 2002. го ди -
не, због иза зо ва ко ји су усле -
ди ли. Са вез је по крет од 350.000
љу ди, раз ли чи тог ама тер ског и
умет нич ког ства ра ла штва од
зна ча ја за на ци о нал ни иден -
ти тет, тра ди ци ју и кул ту ру Ср -
би је. Ра зно лик и сло жен си -
стем так ми че ња у ви ше од де -
сет обла сти, с три на ест до че -
тр на ест за вр шних ре пу блич ких
ма ни фе ста ци ја у исто то ли ко
ме ста и гра до ва. Оти шао сам
на проб ни рад од шест ме се ци,
упо знао мно го љу ди и кул тур -
них при ли ка и та ко остао та мо
се дам го ди на, до пен зи је. И на -
кон пен зи је још се дам. Све до
2017. го ди не.

l Ко ја ис ку ства одан де
носите?

– Вр ло раз ли чи та; упо знао
сам Ср би ју, ле по ту и раз ли чи -
тост. Кроз рад сам упо знао не -
ко ли ко ака де ми ка, вр хун ских
ет но ло га, ко ре о гра фа, ба лет -
ских игра ча, сви ра ча, ли ков -
них пе да го га, ре ди те ља и љу де
дру гих стру ка, што је ве ли ко
лич но бо гат ство.

По себ но сам по но сан на је -
дан из да вач ки по ду хват Са ве -
за ама те ра Ср би је, јер смо из -
да ли ка пи тал но де ло му зич ког
фол кло ра „Сви лен ко нац”, еди -
ци ју од пет књи га му зич ког
фол кло ра, са 2.027 ну ме ра, што
је ду го роч но зна чај но.

l Иа ко сте ра ди ли у Са ве зу
ама те ра, ви ни сте од ла зи ли из
КПЗ-а. На шта сте нај ви ше
поно сни у по след њих пар
година?

– Обе ле жи ли смо пе де сет
го ди на Ко ло ни је и на пра ви ли
пре сек шта је на њој ство ре но
и ко ли ко је она зна чај на. То
смо и по ка за ли из ло жбом „Све -
до чан ство вре ме на”, ко ја је го -
сто ва ла у Бу гар ској два пу та,
Сме де ре ву, Кру шев цу и Бе о -
гра ду. У по след ње две го ди не
Град Пан че во нас је зна чај но
по др жао ка да је у пи та њу умет -
нич ка зби р ка. Ство ре ни су
усло ви за бо љу из ла гач ку де -
лат ност, ко ју на ме ра ва мо и ове
го ди не да на ста ви мо. Та ко ђе
смо ре ши ли про блем оси гу ра -
ња де ла и згра де. Му чи нас то
што је та згра да у про це су ре -
сти ту ци је, па ма ло стра ху је мо
ка ко ће се то у бу дућ но сти
реши ти.

За до во љан сам што ама тер -
ско ства ра ла штво упр кос по те -
шко ћа ма оп ста је, што се ко ло -
ни ја „Де ли блат ски пе сак” свр -
ста ва у гру пу осам до де сет нај -
бо љих у ре пу бли ци и што сво -
јим све у куп ним ра дом до при -
но си мо да Пан че во бу де озби -
љан кул тур ни цен тар. Све у све -
му, кад би тре ба ло да још јед -
ном про жи вим ове сво је про -
ху ја ле го ди не, ја бих се ве ро -
ват но по но во окре нуо кул ту ри,
сли ка ма, при ред ба ма, ства ра -
ла штву и тој ле по ти ко ја нас је
стал но др жа ла и по ве зи ва ла.
Ле по ти ко ја нас све опле ме њу -
је и чи ни бо љим и леп шим.

Мир ја на Ма рић

Вељ ко Пе тро вић, То ма Ро -
сан дић, Иван Ме штро вић,
Ми лош Цр њан ски, Пе тар Ко -
њо вић, Урош Пре дић, Јо ван
Бан дур, Ми лан Ћур чин и Ми -
хо вил То мандл са мо су не ки
од углед них умет ни ка ко ји су
се из ме ђу два ра та оку пља ли
у са ло ну у ку ћи до бро тво ра,
ху ма ни та ра ца и ме це на Ол ге
и Сте ва на Сме де рев ца. То је
би ло нај по зна ти је ме сто ко је
је по се ћи ва ла пан че вач ка
умет нич ка ели та.

Ту се нај пре на ла зи ла ко -
ло ни јал на тр го ви на „Код цр -
ве ног ра ка”, по том ку ћа по -
ро ди це Алек сић, а он да и дом
и умет нич ки са лон брач ног
па ра Сме де ре вац. Да нас је на
том ме сту Га ле ри ја са вре ме -
не умет но сти.

У том умет нич ком са ло ну
по сто јао је по се бан про то кол
ко јег су се сви ње го ви го сти
при др жа ва ли. Он је под ра зу -
ме вао по здра вља ње, љу бље ње
ру ку и упу ћи ва ње ком пли ме -
на та. По сле то га би сва ко од
го сти ју до би јао сво је ме сто и
био по слу жен бо га тим и от -
ме ним по слу же њем.

Са лон Ол ге и Сте ва на Сме -
де рев ца био је опре мљен лук -
су зним фран цу ским на ме шта -
јем из епо хе Лу ја XIV, а по -
себ но ме сто су за у зи ма ле ви -
три не пу не пред ме та од сре -
бра и пор це ла на. По ли це су
би ле ис пу ње не књи га ма, а по
ле по ти се из два јао и ша хов -
ски сто с фи гу ра ма на пра вље -
ним у умет нич ком ду бо ре зу.

Го сти са ло на су при ча ли о
до ма ћој и свет ској умет но -
сти, раз го ва ра ли о сво јим пла -
но ви ма, ко мен та ри са ли ак ту -
ел не трен до ве у та да шњем
умет нич ком жи во ту и на ја -
вљи ва ли но ва оства ре ња. Ме -
ђу њи ма су би ли књи жев ни -
ци, ком по зи то ри, сли ка ри и
му зи ча ри, а раз го во ри ко је су
во ди ли кре и ра ли су умет нич -
ку сце ну и об ли ко ва ли гра -
ђан ску кул ту ру Пан че ва.

Ол га Сме де ре вац је оста ви -
ла ду бок траг и као ху ма ни -
тар на ак ти вист ки ња. У ста рим
до ку мен ти ма је оста ло за беле -
же но да је јед но вре ме би ла
пот пред сед ни ца дру штва „До -
бро твор на за дру га Срп ки ња
пан че вач ких”, као и да је пома -
га ла Со кол ско дру штво и би ла
чла ни ца Ко ла срп ских се стара.
Због по мо ћи у збри ња ва њу
ру ске си ро ма шне де це и ста -
рих ли ца 1935. го ди не је одли -
ко ва на ор де ном ру ског Цр ве -
ног кр ста. У же љи да по ма же
љу ди ма у не во љи би ла је не у -

мор на, па је  то ком Дру гог
свет ског ра та сла ла помоћ за -
ро бље ни ци ма раз ме ште ним
по не мач ким на ци стич ким
ло го ри ма. Ол га Сме де ре вац
је до би ла и од ли ко ва ње Ле -
ги је ча сти Фран цу ске због за -
слу га у про мо ви са њу фран -
цу ске кул ту ре.

Ол га Сме де ре вац се уда ва -
ла три пу та. Ње на тре ћа и нај -
ве ћа љу бав био је су пруг Сте -
ван, за ко га се уда ла 1914. го -
ди не, у 23. го ди ни жи во та. Он
је био ста ри ји од ње де вет го -
ди на и то му је био пр ви брак.
Њих дво је су би ли по што ван
и угле дан пар у Пан че ву и
оста ли су за јед но до кра ја жи -
во та. Ни су има ли де це, због
че га се сма тра да су уте ху за
то на ла зи ли у за јед нич ким ху -
ма ни тар ним ак тив но сти ма.

На кон по чет ка Дру гог свет -
ског ра та број го сти ју у са ло -
ну брач ног па ра Сме де ре вац
по чео је убр за но да се сма њу -
је због та да шње те шке си ту а -
ци је. Че ти ри го ди не ка сни је,
ка да је за вр шен нај ве ћи свет -
ски су коб у исто ри ји чо ве чан -
ства, Ол га Сме де ре вац се по -
ву кла из јав ног жи во та јер ни -
је мо гла да се укло пи у но во -
на ста ло дру штво.

Нај ве ћи уда рац је до жи ве -
ла ка да јој је умро су пруг Сте -
ван, у но вем бру 1957. го ди -
не. Мно ги ње ни и ње го ви при -
ја те љи су јој због то га упу ти -
ли пи сма у ко ји ма су је моли -
ли да бу де сна жна и из држи
то што је си лом при ли ка

остала са ма. На ро чи то по тре -
сно би ло је пи смо ко је је Ол -
ги по сла ла Иси до ра Се ку лић.

На жа лост, убр зо по сле лич -
ног гу бит ка ко ји је до жи ве ла
Ол га се раз бо ле ла. Због то га
је по че ла да про да је на кит и
умет нич ке сли ке ка ко би има -
ла до вољ но нов ца за ле че ње.
Део умет нич ких де ла из огром -
не зби р ке ко ју су са ку пи ли она
и њен муж Сте ван по кло ни ла
је гра ду Пан че ву, за хва љу ју ћи
че му је ка сни је фор ми ран Ле -
гат Ол ге и Сте ва на Сме де рев -
ца. Дру ги део сво је умет нич ке
зби р ке по кло ни ла је ро ђа ци -
ма, уз услов да то ни ка да не
мо гу да да ју не ком дру гом гра -
ду или др жа ви.

Ол ги но ин те ре со ва ње за
кул тур не до га ђа је ни је се сма -
њи ва ло, па је по се те ле ка ру у
Бе о гра ду код ко га се ле чи ла
ко ри сти ла за од ла ске на кон -
цер те и по се те из ло жба ма.
Умр ла је 22. ав гу ста 1973, у
82. го ди ни жи во та, у ку ћи у
ко јој је и ро ђе на. М. Г.

НАШ ГОСТ: СТО ЈАН БО ШКОВ, ПРЕД СЕД НИК КУЛ ТУР НО-ПРО СВЕТ НЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ ПАН ЧЕ ВО

ЖИ ВОТ ОКРЕ НУТ КУЛ ТУ РИ
Ту се оку пља ла 

умет нич ка ели та 
Пан че ва

Стојан Бошков
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Не пам ти се ка да је у на шем
гра ду (а ка мо ли у се ли ма) упри -
ли че на не ка мод на ре ви ја или
не што то ме слич но. Па још та -
ко не по но вљи во ори ги нал на...

Е, то се упра во до го ди ло у не -
де љу, 1. мар та, ка да се у но во -
се љан ском До му кул ту ре окупио
из у зет но леп и на сме јан свет ка -
ко би био део не чег до сад не ви -
ђе ног на овим про сто ри ма.

На и ме, те ве че ри је та мо -
шње удру же ња же на, у са деј -
ству с дру гим ин сти ту ци ја ма,
при ре ди ло „мод ну” ре ви ју
народ них но шњи, са же љом да
ов да шње фол клор но бла го сачу -
ва од за бо ра ва.

Нај ве ћи ју на ци те но ћи би ли
су ма ли и нео пи си во шар мант -
ни ма не ке ни, ко ји су пле ни ли
сво јим нео до љи вим осме си ма.

Ше ста из ло жба под на зи вом „У
су срет Осмом мар ту”, као један
од три до га ђа ја ко је Удру же ње
же на „Но во се љан ке/Boboacele”
ор га ни зу је то ком го ди не, одр -
жа на у не де љу, 1. мар та, у но -
во се љан ском До му кул ту ре, бар
на пр ви по глед је има ла са -
свим дру га чи ји ка рак тер не го
све прет ход не.

На и ме, сва ко ко се у то пред -
ве чер је на шао у ма лој са ли по -
ме ну те уста но ве био је из не на -
ђен по став ком се ди шта – у два
пу та по два ре да, из ме ђу ко јих
је био оста вљен пра зан про стор.

Баш као на мно гим мод ним
пи ста ма у Па ри зу, Ми ла ну и
ши ром це лог са вре ме ног света...

При каз тра ди ци је на
модеран на чин

Ме ђу тим, пре ма ре чи ма пред -
сед ни це по ме ну те ор га ни за ци -
је Сне жа не Ба бе, све до са дашње
из ло жбе део су јед не це ли не.

– Циљ нам је да на свих тих
шест ма ни фе ста ци ја пред ста -
ви мо на ше же не, и то оним што
су не ка да ра ди ле, као и ти ме
чи ме се, по ред сва ко днев них
оба ве за, и да нас ба ве. За ову
при ли ку смо при пре ми ли старе

фо то гра фи је, по став ку сли ка и
ре ви ју на род них но шњи, ко ју
ни је би ло ни ма ло ла ко ор га -
ни зо ва ти – не ке при мер ке смо
са ме са чу ва ле као за о став шти -
ну пре да ка, не ке смо до би ле
од при ја те ља и ро ђа ка, али нај -
ви ше их је из фун ду са До ма
кул ту ре. Тој уста но ви ду гу је мо
и нај ве ћу за хвал ност, као и,

нарав но, де ци ко ја су при ка за -
ла но шњу – ка же Сне жа на Баба.

А на са мом отва ра њу ово го -
ди шње ма ни фе ста ци је „У су -
срет Осмом мар ту” ис так ну то

је ко ли ко су се „Но во се љан -
ке/Boboacele” ових го ди на на
раз не на чи не до ви ја ле ка ко би

до шле до од ре ђе них екс по на -
та – са ме су ши ле, ве зле, тка ле
и пре кра ја ле, а уз то су се
трудиле да на број ним ра ди о -
ни ца ма пре не су де ци део тра -
ди ци је на сле ђе не од пре да ка.

С тим у ве зи, при сут ни ма се
обра тио и гра до на чел ник Са -
ша Па влов, ис та кав ши да Град
одав но по др жа ва ова кав на чин

удру жи ва ња же на и ма ни фе -
ста ци је ко је оцр та ва ју њи хо во
уме ће и бо гат ство овог кра ја.

На кон то га дат је ду го че ка -
ни знак за по че так ре ви је народ -
них но шњи, што ау тен тич них,
што ве ро до стој них ре пли ка.
Њих су, по пут пра вих ма не ке -
на, но си ла но во се љан ска де ца,
пра ће на из вор ним ам би јен тал -
ним му зич ким мо ти ви ма и
комен та ри ма умет нич ког
руково ди о ца фол клор не сек -
ци је До ма кул ту ре – Ма ри је
Ву ко слав че вић.

Ма не ке ни пле ни ли пи стом

Пр ва се на пи сти по ја ви ла Те -
о до ра у рет ко ви ђе ном руч ном
ра ду вред ном пра во ма ло бо -
гат ство. Реч је о но шњи уда те
же не из пр ве по ло ви не 20. ве -
ка, ко ја по ти че из Ја ња, кра ја
ода кле се до се ли ло мно го да -
на шњих жи те ља Но вог Се ла.

По том је Зо ри ца при ка за ла
ко стим, за јед но с ка пом џе гом,
с на шег под руч ја, из не што

касни је епо хе, то јест из вре -
ме на ка да су се мо ти ви и на -
чи ни веза, ши ве ња и кро је ња
пре пли та ли у ру мун ском и срп -
ском де лу ју жног Ба на та.

Ау рел и Та ма ра су на се би
има ли ре пре зен та тив ну но шњу
из ле ско вач ке Мо ра ве, а Ка та -
ри на, Ва ња и Ива на пред ста -
ви ли су ори ги нал ну но шњу

Влаха из Бо ра, док су Ан дри ја
и Ма ша про ше та ли у шу ма диј -
ској но шњи, пре по зна тљи вој
пре све га по је ле ку и шај ка чи.

Инес и Вељ ко су при ка за ли
ве о ма бо га ту тра ди ци о нал ну
оде ћу из ру мун ског Ба на та, Те -
о до ра – ау тен тич ну срп ску но -
шњу из ма ке дон ског По вар дар -
ја, а Ми хај ло – ре кон струк ци ју
ко сти ма из Гла мо ча.

Спој ста рог и но вог

Ни је из о ста ла ни жен ска но шња
из Вра ња, ко ју је у не из бе жним
ди ми ја ма пред ста ви ла Да ни ца,
док је Бо ја на про ше та ла ону из
око ли не Бу ја нов ца. За хва љу ју -
ћи Ми ли ци би ло је за сту пље но
и Гњи ла не, то јест ко сов ско По -
мо ра вље. Ана бе ла и Ни ко ла су
но си ли ре кон стру и са ну но шњу
Бо си ле град ског кра ји шта, а му -
шки ко стим из Бе ле Па лан ке,
до ду ше ма ло ве ћи, хра бро је по -
нео Мар ко. На кра ју овог сег -
мен та ре ви је Те о до ра, Ми ха е ла
и Сан дра пред ста ви ле су ау тен -

тичне ру мун ске но шње, не кад
по пу лар не у Но вом Се лу.

Же не из удру же ња же ле ле
су да, уз по моћ мла дих ма не -
ке на – две Со фи је, Јо ва не и
Ла за, по ка жу ка ко се руч ни рад
и да нас мо же ко ри сти ти, на -
сто је ћи да у сва ко днев не упо -
треб не пред ме те умет ну и нит
тра ди ци је.

Та ко су при ка за не тор бе из -
ве зе не ру мун ским на род ним
мо ти вом, упа дљи во цр ве не бо -
је, ко је се мо гу по не ти у би ло
ко јој при ли ци и ле по упа да ју у

око, на ро чи то уз лан чић и мин -
ђу ше, та ко ђе са еле мен ти ма ве -
за из на род не тра ди ци је.

Пред ста вље на је и руч но тка -
на тор ба с мо ти вом зми јањ ског

ве за, ко ја је ин те ре сант ног ди -
зај на, а мо гу је ко ри сти ти же -
не свих ста ро сних до ба, слич -
но као и руч но хе кла ни пон чо,
да нас ве о ма по пу ла ран мод ни
де таљ. На са мом кра ју пу бли -
ка је мо гла да ви ди и ве зе ни
пе шкир – не из о став ни де таљ и
на да на шњим свад ба ма.

Ка да је пред ста вљен и по -
след њи мо дел, као шлаг на овој
„тра ди ци о нал ној тор ти”, усле -
дио је за вр шни де фи ле свих
уче сни ка ре ви је, што је про -
пра ће но гром ким апла у зи ма.

И ово оку пља ње у знак очу -
ва ња тра ди ци је за вр ше но је,
ка ко до ли ку је у та квим при ли -
ка ма, уз до ма ће ђа ко ни је при -
пре мље не на ста рин ски на чин.

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

Цар
Овај нео до љи ви ушке оста вљен је ле тос у
цен тру Ја бу ке, где га је, на жа лост, уда -
рио ау то мо бил и исе као му зад њу но гу.
За хва љу ју ћи ху ма ним су гра ђа ни ма ра не
су му за ра сле и са да је пот пу но здрав.

Цар је ма њег ра ста, бра он ка сте бо је и
пра ви „вр ти реп”. Мно го је до бар и уми -
љат, па че сто гу ра њу шки цу да се ма зи.
Зна и да се скла ња од ло ших љу ди. Од ли -
чан је чу вар, а бр зо је на у чио ко ман де
као што су „се ди” и „дај ша пу”.

Ме ђу тим, љу ди у се лу баш и ни су срећ ни што су он и дру ги
пси на ули ци, па би ва ља ло да што пре на ђе дом, а сва ко ко је
за ин те ре со ван мо же да се ја ви на број те ле фо на 063/766-51-92.

Се стри це
Ове две уми ља те и до бре се стре про -
на ђе не су у цен тру на се ља Стре ли -
ште. По ја ви ле су се ни от ку да у на се -
љу и да ни ма се сму ца ле уна о ко ло,
док јед на су гра ђан ка ни је ре ши ла да
их сре ди и по ну ди им при вре ме ни
сме штај до удо мље ња, та ко да се са -
да на ла зе у дво ри шту.

Ве о ма ли че на сред ње пу дле и уз ма ло ши ша ња и че шља ња
мо гу да за си ја ју пу ним сја јем и укра се не чи ји жи вот и дом.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на број те ле фо на
061/208-60-97.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

НО ВО СЕ ЉАН КЕ ПРИ РЕ ДИ ЛЕ НЕ СВА КИ ДА ШЊУ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈУ

РЕ ВИ ЈА НО ШЊИ ЗА НЕ ЗА БО РАВ

ДО РИ НИ НЕ СЛИ КЕ

По ред ре ви је но шњи и из ло -

жбе фо то гра фи ја у ма лој са -

ли, на дру гом спра ту До ма

кул ту ре сво је ра до ве је пред -

ста ви ла чла ни ца удру же ња

же на До ри на Мо и ле. Она је

за вр ши ла ли ков ну сред њу

шко лу дав не 1980. го ди не,

али се ота да ни је ба ви ла

умет но шћу, све до пре три

го ди не, ка да је по че ла на на -

го вор дру га ри це.

На из ло же ним сли ка ма ова

ама тер ка је при ка за ла при ро -

ду, не бо, се ло и сва осе ћа ња

ко ја се бу де у тре ну ци ма

ствара ња, а да би то до ча ра -

ла, ко ри сти ла је опро ба не

тех ни ке, по пут аква ре ла,

акри ли ка и уља на плат ну.

Снежана Баба најављује скуп (лево и десно:
водитељка програма Кристина Гвозденац и

Бојан Бољанац, директор Дома културе)

Они су на најбољи начин представили народно благо



У ор га ни за ци ји СД-а „Пан че во
1813”, у на шем гра ду је про шлог
ви кен да одр жа но Пр вен ство Вој -
во ди не у га ђа њу из ва зду шног
оруж ја, по раз вој ном Б-про гра -
му, за ка де те и мла ђе ју ни о ре. У
кон ку рен ци ји ше зде сет пет стре -
ла ца из два на ест клу бо ва Пан -
чев ци су би ли нај у спе шни ји са
сво јих два на ест так ми ча ра.

Алек са Ра ко њац је осво јио
злат не ме да ље у обе кон ку рен -
ци је, с ре зул та том од 596 кру -
го ва. Ка дет ки ња Те о до ра Кон -
дић за ра ди ла је брон за ну ме да -
љу с 385 кру го ва и знат но по -
мо гла еки пи ка дет ки ња СД-а
„Пан че во 1813” да осво ји тре ће
ме сто. Ива Ра ко њац је упу ца ла

378 кру го ва, а Ана То кић 363.
Еки пе ка де та и мла ђих ју ни о ра
до ма ћег клу ба ко је су се над -
ме та ле у га ђа њу из пи што ља
би ле су је ди не ком плет не, па
та ко и нај бо ље. Сте фан Ке шиш -
јан је осво јио злат ну ме да љу у
гру пи ка де та и брон зу у над ме -
та њу мла ђих ју ни о ра. По го дио
је 519 кру го ва. Ве ли мир Нин -
ко вић је дру ги мла ђи ју ни ор с
526 кру го ва, а Мар ко Нин ко -
вић дру ги ка дет с 500 кру го ва.
Не ма ња Ђор ђе вић је за у зео тре -
ће ме сто у кон ку рен ци ји ка де -
та с 332 кру га, а нај мла ђи Ог -
њен Бун чић био је че твр ти кадет.
Уче ство ва ле су и Ма ри на Ми -
ја то вић и Ма ри ја Петро вић.

У Уљ ми је про шлог ви кен да
одр жа но по след ње ко ло Ли ге
пи о ни ра Вој во ди не, у ко ме је
на сту пи ло пе то ро пан че вач ких
стре ла ца.

Ива Ра ко њац је три јум фо ва -
ла са 186 кру го ва. Еки па де вој -
чи ца из на шег гра да за у зе ла је

пе то ме сто, а га ђа ле су и Те о -
дора Кон дић и Ан дреа Ми лен -
ковић.

У укуп ном пла сма ну на кра -
ју се зо не Ива Ра ко њац је тре -
ћа, а Те о до ра Кон дић пе та пи -
о нир ка, баш као и тим де ча ка
СД-а „Пан че во 1813”.

Мом ци сла ви ли у
Аран ђе лов цу

Де вој ке три јум фо ва ле
у Бе о гра ду

Ви кенд за на ма оста ће у ле -
пом се ћа њу свим по кло ни ци -
ма игре с ле пљи вом лоп том у
на шем гра ду. Ру ко ме та ши Ди -
на ма су за бе ле жи ли и се дам -
на е сти три јумф у елит ном ка -
ра ва ну, а ве ли ку по бе ду су про -
сла ви ле и де вој ке из ЖРК-а
Пан че во у Су пер Б ли ги.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Аким Ком не нић го сто ва -
ли су у Аран ђе лов цу, где су са -
вла да ли до ма ћи Ша мот са 29:33
(18:17).

У дво ра ни „Шу ма ди ја” оку -
пи ло се око 700 по кло ни ка ру -
ко ме та, ко ји су при су ство ва ли
ле пој спорт ској при ред би. До -
ма ћи тим је у пр вом по лу вре -
ме ну био рав но пра ван с ли де -
ром и ис ко ри стио све гре шке
„жу то-цр них”, па је на од мор
оти шао с јед ним го лом „вишка”.

На ста вак су сре та је до нео го -
то во иден тич ну сли ку. Ру ко ме -
та ши Ша мо та су се бо ри ли као
ла во ви и успе шно па ри ра ли ве -
ли ком фа во ри ту, али ни су има -
ли сна ге и за ко нач но из не на -
ђе ње. Ди на мо је у фи ни шу су -
сре та за и грао она ко ка ко то од

ње га оче ку ју и ње го ви на ви -
јачи, а ка да је та ко, он да рет ко
ко мо же да се од у пре че ти из
Панче ва.

Цен трал на фи гу ра овог су -
сре та био је Не над Вуч ко вић,
са шест го ло ва, а по ред ње га
жу то-цр ну опре му но си ли су и:
Ми ло ше вић (че ти ри го ла), Па -
вло вић, Шо тић (два), Ди ми три -
је вић (че ти ри), Са вић (два), Зла -
та но вић, Дис тол (три), Ми лен -
ко вић (три), Ба ру џић (два), Го -
лу бо вић (је дан), Ко ста ди но вић
(шест го ло ва) и Ра до ва но вић.

По сле ду ге зим ске па у зе пр -
вен стве на тр ка за бо до ве на -
ста вље на је и у Су пер Б ли ги за

ру ко ме та ши це, а де вој ке ко је
пред во ди тре нер Мар ко Кр стић
по но во су би ле – фан та стич не.
Оне су го сто ва ле у глав ном гра -
ду, где су из во је ва ле из у зет но
вред ну по бе ду: ОРК Бе о град –
ЖРК Пан че во 24:25 (13:15).

Де вој ке из на шег гра да су
од лич но отво ри ле овај меч, али
и це ло пр во по лу вре ме игра ле
су на вр хун ском ни воу. Одр -
жа ва ле су пред ност од два-три
го ла, али је у на став ку су сре та
до шло до па да кон цен тра ци је,
што је до ма ћи тим знао да ис -
ко ри сти. У 48. ми ну ту ОРК Бе -
о град је во дио са 23:18, али
Пан чев ке ни су од у ста ја ле. Опет

су за и гра ле као у тран су и ус -
пе ле да стиг ну пред ност ве ли -
ког ри ва ла, а у по след њим тре -
ну ци ма утак ми це, за јед но са
зву ком си ре не, по сти гле су и
по бе до но сни по го дак...

– Ве ли ка по бе да, че сти там де -
вој ка ма. Бе о гра ђан ке су се ја ко
по ја ча ле, до ве ле су чак пет но -
вих игра чи ца, а њи хов те рен је
по знат као вр ло не зго дан за го -
сту ју ће еки пе. Сјај но смо игра -
ли у пр вом по лу вре ме ну, по том
је у на став ку ме ча усле дио пад,
али су мо је де вој ке у по след њих
де се так ми ну та бу квал но „из ги -
ну ле”, што им је до не ло ве ли ку
по бе ду. Са да у до бром рас по ло -
же њу до че ку је мо Рад нич ки из
Кра гу јев ца, ли де ра на та бе ли,
ко ји је већ јед ном но гом у ели -
ти. Али над и гра ва ће мо се, па
ка ко бу де – ре као је тре нер ЖРК-
а Пан че во Мар ко Кр стић.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Ми ли ца Илић, Ана -
ста си ја Гр гов ски, Зо ра на Мар -
ко вић (два го ла), Ти ја на Си -
мић (два), Аме ли ја Уско ко вић,
Не ве на Џе лај ли ја, Те о до ра Ста -
но је вић, Та ма ра Пет ко вић (10),
Ма ри ја Ми трић (три), Ана ста -
зи ја Јам бру шић, Да рин ка Пе -
тро ни је вић (је дан), Ти ја на Ри -
стић, Ми ла Ко ро ли ја, Иво на
Пе шић, Алек сан дра Ва сић (че -
ти ри) и Ва лен ти на Бо жи но вић
(три го ла).
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У не де љу, 1. мар та, одр жа но
је Пр вен ство Ср би је у атле -
ти ци за пи о ни ре, на ко ме су
за па же не ре зул та те по сти гли
и чла но ви три ју пан че вач ких
клу бо ва.

Нај бо љи ре зул тат на так -
ми че њу оства ри ла је Ма ри ја
Мр ке ла, чла ни ца АК-а Ди на -
мо. Она је по бе ди ла у тр ци
на 300 м с ре зул та том 41,55,
што је ујед но и нај бо љи ре -
зул тат у исто ри ји срп ске атле -

ти ке у дво ра ни ка да су пи о -
нир ке у пи та њу. Ма ри ја је још
јед ном по твр ди ла да је на до -
бр ом пу ту, а сво јом тех ни ком
је оду ше ви ла го то во све атлет -
ске струч ња ке у на шој зе мљи.

Жен ска шта фе та Ди на ма у
тр ци на 4 x 200 м за у зе ла је
дру го ме сто у сво јој гру пи,
што ни је би ло до вољ но за ме -
да љу. Тр ча ле су: Ан ђе ла Ки -
ћо вић, Ми ља на То до ро вић,
Ан ђе ла Бро шћанц и Ма ри ја
Мр ке ла. Успе шан на ступ је
има ла и Ти ја на Ни ко лић, по -
сти гав ши лич ни ре корд на
1.500 м, ко ји са да из но си
5,35:70 ми ну та.

За па же ни на так ми че њу у
глав ном гра ду би ли су и так -
ми ча ри АК-а Па но ни ја.

У бр зом хо да њу на 1.000 м
на сту пи ли су се стра и брат
Ва лен ти на и Вла ди мир Мир -
ков. Де би тант ки ња Ва лен ти -
на за у зе ла је де се то ме сто,
док је Вла ди мир био пе ти, с
но вим лич ним ре кор дом, ко -
ји са да из но си 6:30,82.

Од мах на кон то га у тр ци
пиони ра на 200 м брон за но

од лич је за ра дио је Зан ди Штр -
каљ. У ве о ма ја кој кон ку рен -
ци ји Зан ди је с ре зул та том
28,07 се кун ди по ста вио и свој
но ви лич ни ре корд.

У тр ци ста ри јих пи о ни ра у
бр зом хо да њу на 2.000 м Вла -
ди мир Мир ков је осво јио сре -
бр ну ме да љу, док је Зан ди
Штр каљ брон за но од лич је из -
гу био два де сет ме та ра пре ци -
ља због тех нич ке гре шке и
дис ква ли фи ка ци је.

Жен ска шта фе та у тр ци на
4 x 200 м, у са ста ву: Иси до ра
Па вло вић, Лај чи Штр каљ, Је -
ле на Гру ји чић
и Ана Дра го је вић, би ла је тре -
ће пла си ра на у сво јој гру пи и
ни је осво ји ла тро феј.

Сјај не су би ле и атле ти чар -
ке Та ми ша, ко је су у свој град
до не ле три вред на од лич ја.

Ми ли ца Бун чић је три -
јумфо ва ла у бр зом хо да њу
на 2.000 м, а ре зул тат од
11:10,00 ми ну та нај бо љи је
ре зул тат у Ср би ји у 2020.
годи ни у овој ди сци пли ни.
У ис тој тр ци је дру га атле -
тичар ка Та ми ша, Са шка

Рада нов, осво ји ла сре бр ну
ме да љу.

Са ња Ма рић је још јед ном
по ка за ла за што је јед на од
нај у спе шни јих мла дих атле -
ти чар ки у Ср би ји. Она је у
тр ци на 600 м осво ји ла сре -
бр ну ме да љу, с ре зул та том
1:36,05, што је њен но ви лич -
ни ре корд.

Еми ли ја Је ле си је вић је за -
у зе ла пе то ме сто у тр ци на
1.000 м.

НО ВО СТИ СА АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

СЈАЈ НИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ПИ О НИ РИ
С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДВЕ ДРА МЕ – ДВЕ ПО БЕ ДЕ

СТЕ ФАН ЛА ЗИЋ У РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ

Из АК-а Па но ни ја ових да -

на сти же још јед на ле па

вест: наш су гра ђа нин Сте -

фан Ла зић до био је по зив

за ре пре зен та ци ју Ср би је

ко ја ће на сту пи ти на так ми -

че њу за мла ђе ју ни о ре у

Ис тан бу лу.

Сте фан ће уче ство ва ти у

ди сци пли ни бр зо хо да ње, и

то у тр ци на 3.000 м. Ина -

че, Сте фан је ду го го ди шњи

пр вак Ср би је у тој ди сци -

пли ни и вла сник пи о нир -

ског др жав ног ре кор да. Са да, као ју ни ор, кре ће пут

Тур ске као је ди ни пред став ник пан че вач ке атле ти ке.

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

„ДРУ ЖИ НА” СУ ПЕР ОР ГА НИ ЗА ТОР

БАД МИН ТОН У КРУ ШЕВ ЦУ

МИ ХАЈИ ЛО ВИГ НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ
Кру ше вац је про шлог ви кен да
био до ма ћин и ор га ни за тор ју -
ни ор ског тур ни ра у бад мин то -
ну, на ко ме су на ши су гра ђа ни
оства ри ли из ван ред не ре зул та -
те у ка те го ри ја ма игра ча до
пет на ест го ди на.

Нај у спе шни ји је био Ми ха -
ји ло Виг, члан Бад мин тон клу -
ба Ди на мо, ко ји је осво јио злат -
не ме да ље у му шком ду блу, с
клуп ским дру гом Ва њом Бо ка -
ном, и ме шо ви том ду блу с Ми -
о ном Фи ли по вић из БК-а Бе о -

град. Ми ха ји ло је за ра дио и
сре бр но од лич је у син глу.

Чла ни ца Бад мин тон клу ба
Пан че во Ма ша Алек сић три -
јум фо ва ла је у син глу, а зла то
јој је при па ло и у ду блу, за јед -
но с так ми чар ком Ди на ма Ма -
ри јом Са мар џи јом, ко ја је овој
ти ту ли до да ла и сре бр ну ме да -
љу у син глу.

Ка та ри на Виг је у па ру с Ла -
ном Па вло вић из Кру шев ца
осво ји ла сре бр но од лич је у ка -
те го ри ји жен ских па ро ва.

АК ТИВ НО СТИ КА РА ТЕ КЛУ БА ДИ НА МО

СТА РА ПА ЗО ВА, БА ЊА ЛУ КА, САЛЦ БУРГ...
Се ни ор ска ка ра те ре пре зен та -
ци ја Ср би је уче ство ва ла је про -
шлог ви кен да на јед ном од нај -
ве ћих тур ни ра Пре ми јер ли ге
– „Ау стри ја опен” у Салц бур гу.
У из у зет но ја кој и број ној кон -
ку рен ци ји на ступио је и Сло -
бо дан Би те вић, ко ји по тра ди -
ци ји оства ру је до бре ре зул та те
на том так ми че њу.

Он је и овог пу та до бро стар -
то вао и оства рио си гур не по -
бе де над Ита ли ја ном Си мо не -
ом и Пор ту гал цем Ре је сом, али
је у тре ћем ко лу пре тр пео по -
раз од Гур бан ли ја из Азер беј -
џа на, па је и ово над ме та ње за -
вр шио без тро фе ја.

Нај бо љи мла ђи се ни о ри Ди -
на ма Ни ко ла Ива но вић и Урош

Пе тро вач ки на сту пи ли су у Ба -
ња лу ци на ве ли ком ме ђу на род -
ном тур ни ру, на ко јем су осво -
ји ли брон за не ме да ље у сво јим

ка те го ри ја ма. Већ на ред ног ви -
кен да у Бе о гра ду се одр жа ва
Бал кан ско пр вен ство за се ни -
о ре, на ко ме ће на сту пи ти Урош

Пе тро вач ки у ка те го ри ји до 67
кг и Сло бо дан Би те вић у гру пи
бо ра ца пре ко 84 кг.

Нај мла ђи так ми ча ри КК-а
Ди на мо оства ри ли су од лич не
ре зул та те на Пр вен ству Вој во -
ди не за по ле тар це, пи о ни ре и
на де, ко је је одр жа но 1. мар та
у Ста рој Па зо ви.

Злат ну ме да љу је осво јио
Бо ри во је Ве син, а сре бром су
се оки ти ли: Лу ка До бр о та, ка -
та-ти м пи о ни ра (Вук Вор ка -
пић, Ла зар Ни ко лић и Лу ка
До бр о та), На ђа Ни ко лић, Ма -
те ја Сте па нов, Па вле Ми ло -
шев и Ан то ни је Ћу ли брк.
Брон за на од лич ја су за слу жи -
ли Ва си ли је Стај чић и Урош
Пе тро вић.
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Та миш оства рио
знача јан три јумф

Још два ко ла до 
кра ја тр ке

Утак ми ца ма 24. ко ла пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Ко -
шар ка шкој ли ги ушла је у сам
фи ниш. За вр шни ца елит ног
ка ра ва на у на шој зе мљи одав -
но ни је би ла то ли ко не из ве -
сна и уз бу дљи ва, па ће се на
ко на чан ис ход че ка ти до по -
след њег ко ла.

Про шлог ви кен да у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту го сто -
вао је На пре дак из Алек син ца,
тим ко ји се бо ри за пла сман у
Су пер ли гу, а пред во де га не ка -
да шњи игра чи Та ми ша Алек -
сан дар Ил кић и Ди ми три је Ра -
и че вић. За мом ке тре не ра Бо -
ја на Јо ви чи ћа тај меч је био од
из у зет не ва жно сти, јер су са мо
по бе дом про ду жа ва ли на ду да
мо гу да оста ну у ели ти... При -
ти сак је био пре ве лик, али Са -
ша Ра до вић и ње го ви са и гра чи
ус пе ли су да из др же: Та ми ш–
На пре дак 69:66, по че твр ти на -
ма 18:17, 19:17, 14:11 и 18:21.

То ни је био су срет у ко ме је
мо гло да се ужи ва у ле по ти ко -
шар ка шке игре, али ка да се зна
ко ли ки је био улог, он да је та ко
не што и мо гло да се оче ку је. Та -
миш је кон стант но имао ла га ну
пред ност, а ак це нат страте ги је
за ову утак ми цу ста вљен је на
чвр сту игру у од бра ни и до бар и
успе шан скок. И – ко шар ка ши
Та ми ша ус пе ли су да спро ве ду
за ми сли свог „ше фа” у дело...

Игра ли су с мно го енер ги је,
бор бе но и по жр тво ва но, па и
ка да су гре ши ли, то ни је ути -
ца ло на ко на чан ре зул тат. Исти -
на, го сте ни је баш слу жио шут,
што је умно го ме олак ша ло по -
сао до ма ћим ко шар ка ши ма...

Ре зул тат ска „клац ка ли ца” и
не из ве сност по тра ја ле су до са -
мог кра ја, иа ко је Та миш сре -
ди ном тре ће че твр ти не имао и
два на ест по е на „ви шка” (48:36).
По след њи пе ри од ме ча до нео
је још јед ну ко шар ка шку дра -
му, ко ја је овог пу та има ла сре -
ћан крај за љу би те ље ко шар ке
у на шем гра ду. Та миш је у пе -
нал-за вр шни ци имао ви ше кон -

цен тра ци је, па је на кра ју сла -
вио вред ну и за слу же ну по беду.

– Че сти там На прет ку на од -
лич ној се зо ни. Го сти су на овај
меч до шли рас те ре ће ни, док
би за нас по раз зна чио ка та -
стро фу у пра вом сми слу те ре -
чи. Сва ка част мо јим мом ци -
ма што су пси хо ло шки из др -
жа ли из у зет но те шку утак ми -
цу. То се нај бо ље ви де ло у на -
шим на па ди ма, ка да смо де -
ло ва ли при лич но упла ше но.
Има ли смо до бар офан зив ни
скок, то је био је ди ни на чин да
до би је мо овај меч. Иде мо да -
ље, ве ру јем у сво је мом ке од
по чет ка и на дам се да ће мо

испу ни ти циљ – ре као је тре -
нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић на
кон фе рен ци ји за но ви на ре по -
сле утак ми це.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Ни ко лић (осам по е -
на), Ча бри ло (16), Ра до вић
(три), Ва сић, Па ви ће вић (два),
Фе нер (21), Ву ко ји чић, Пр ља
(осам), Јан ко вић, Лу чић (три),
Ро удс (осам) и Ла бу до вић.

Сле де ћег ви кен да, у прет по -
след њем ко лу КЛС-а, Та миш
го сту је у глав ном гра ду, где ће
се са ста ти с Ди на ми ком, а по -
том у за вр шној рун ди шам пи -
о на та на свом те ре ну до че ку је
Вр шац.

Љу би те љи фуд ба ла у на шем
гра ду и око ли ни до че ка ли су
сво јих пет ми ну та. По сле ду -
ге зим ске па у зе иду ћег ви кен -
да се на ста вља пр вен стве на
тр ка за бо до ве у Срп ској ли ги
гру па „Вој во ди на”. Ка да је
Пан че во у пи та њу, све очи по -
кло ни ка нај ва жни је спо ред -
не ства ри на све ту би ће упр те
у Же ле зни чар и Ди на мо
1945...

Ли дер шам пи о на та, тим ко -
ји је је се њи део окон чао без
по ра за, ге не рал ну про бу за на -
ста вак пр вен ства имао је у

Пожа рев цу, где је са вла дао до -
ма ћи Мла ди рад ник с 2:3 (1:2).

„Же ља” је овај меч од и грао у
са ста ву: Кне же вић, Јан ку лов,
Ба ша но вић, Ани чић, Да мја но -
вић, Плав шић, Јо ва но вић, Сте -
ва но вић, Са ва но вић, Сто ја но -
вић и Ко ва че вић, а са став ни
део „ди зел ке” би ли су и: Трип -
ко вић, Ман дић, Ла за ре вић, Зо -
ри ца, Ив ко вић, Пу по вић, Мар -
ко вић, Ка та нић и Та на сић.

Го ло ве за Же ле зни чар по -
сти гли су Јан ку лов, Са ва но -
вић и Ив ко вић.

По пу лар на „ди зел ка” у пр -

вом ко лу про лећ ног де ла го -
сту је у При гре ви ци, где ће од -
ме ри ти сна ге с Брат ством 1946.
Ис кре ни при ја те љи спо р та у
на шем гра ду је два че ка ју на -
ста вак пр вен ства, с на дом да
ће Же ле зни чар би ти на ви си -
ни за дат ка и да ће Пан че во
по сле ду жег вре ме на до би ти
фуд бал ског дру го ли га ша.

Ди на мо 1945 је по след њи
кон трол ни су срет од и грао у
Мла де нов цу, где је по бе дио
до ма ћи исто и ме ни тим с 1:0.
По бе до но сни гол за „бр зи воз”
по сти гао је Нин ко вић.

Тим из на шег гра да играо
је у са ста ву: Ан ђић, Нин ко -
вић, Ка ран фи лов ски, Да шић,
Ка ри шик, Ко јић, Ар на у то вић,
Ах чин, Ми ло је вић, По по вић
и Ста нић, а при ли ку су до би -
ли и: То мић, Ра ди са вље вић,
Вје шти ца, Ја ко ва шић, Вуч ко -
вић, Ни ко лић, Ма то вић, Шар -
че вић и Ни ко ла јев.

„Бр зи воз” је је се њи део шам -
пи о на та за вр шио на че твр том
ме сту, а у пр вом ко лу на став -
ка, у су бо ту, 7. мар та, на Град -
ском ста ди о ну у Пан че ву доче -
ку је Рад нич ки из Зре ња ни на.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ВО ЗО ВИ” КРЕ ЋУ У ТР КУ...
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тц5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА
недеља, 18 сати

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – РАДНИЧКИ
субота, 18.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–ПЕТРОВАРАДИН
мушкарци

Јабука: ЈАБУКА – Ц. ЗВЕЗДА
Темерин: ТСК–ДОЛОВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Нови Сад: СЛАВИЈА – ОРК ПАНЧЕВО

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–ОМЛАДИНАЦ
субота, 16 сати
мушкарци

Ваљево: ВА-014 – БОРАЦ
ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – КРАЈИШНИК
недеља, 12 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ДИНАМИК–ТАМИШ

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – СЛОВЕН
субота, 17.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН
недеља, 18 сати
Панчево: ДИНАМО–ШИМАНОВЦИ
недеља, 20 сати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО – РАДНИЧКИ (З)
субота, 14.30
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Сутјеска: РАДНИЧКИ–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–КРАЈИНА
недеља, 14.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Идвор: ПОЛЕТ–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА – Ц. ЗВЕЗДА
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (Г)
све утакмице у недељу, од 14.30

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Аранђеловац: ШАМОТ–ДИНАМО 29:33

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Београд: ОРК БЕОГРАД – ЖРК ПАНЧЕВО 24:25

Одбојка

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ХЕРЦЕГОВИНА 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–НАПРЕДАК 69:66

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ЈЕДИНСТВО 87:81
Голубинци: ЈАДРАН – ВИРТУС БАСКЕТ 68:76

МИ ХАЈ ЛУ БРОН ЗА

На пи о нир ском тур ни ру у Ту -
ри ји сво је пред став ни ке је имао
и Џу до клуб Пан че во.

Ми хај ло Ву ко вић је осво јио
брон за ну ме да љу, а Ду шан Ле -
кић је за у зео сед мо ме сто.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЈО ВА НА 
ШАМ ПИ ОН КА

Чла но ви Рвач ког клу ба Ди на -
мо на ста вља ју да по сти жу од -
лич не ре зул та те на свим так -
ми че њи ма на ко ји ма уче ству -
ју. Они су и про шлог ви кен да
у Пе тров цу на Мла ви, на Ку пу
Ср би је за ка де те, за бли ста ли
пу ним сја јем.

Нај у спе шни ја је би ла Јо ва на
Ра ди во је вић, ко ја се оки ти ла
нај сјај ни јим од лич јем, док је
Јо ва на Ви ћен тић за слу жи ла
сре бр ну ме да љу. Ми хај ло Вуј -
но вић је осво јио брон зу, а над -
ме та ли су се и: Та ма ра Ми јал -
ков, Вељ ко Вуј но вић и Не ма -
ња Ти шма.

У екип ној кон ку рен ци ји жен -
ски тим РК-а Ди на мо за у зео је
дру го ме сто, а ве ли ке за слу ге
за сјај не ре зул та те де во ја ка има
и њи хов тре нер Ди ми три је
Цвета но вић.

РАСТ КО ИЗБОРИО
ПЛАСМАН

На ју ни ор ском Пр вен ству Вој -
во ди не у џу ду, ко је је одр жа -
но про шлог ви кен да у Сте па -
но ви ће ву, сво је пред став ни ке
је имао и ЏК Је дин ство из
Кача ре ва.

Раст ко Ан ђе ло вић је за у зео
пе то ме сто у сво јој ка те го ри ји,
али је ус пео да се пла си ра на
Пр вен ство Ср би је, ко је ће за
де се так да на би ти одр жа но у
бе о град ским „Шу ми ца ма”.

У овом спорт ском ко лек ти ву
се на да ју да би још јед на ме да -
ља с др жав них шам пи о на та мо -
гла да стиг не у Ка ча ре во...

ПЕ ТЛИ ЋИ МА
ЗИМ СКА ЛИ ГА

Нај мла ђи чла но ви Раг би клу -
ба Ди на мо 1954 од лич ним
игра ма у Зим ској ли ги по ка за -
ли су да на под мла дак овог ко -
лек ти ва тре ба обра ти ти по себ -
ну па жњу.

Пе тли ћи овог клу ба осво ји -
ли су Зим ску ли гу и та ко још
јед ном по ка за ли да шко ла раг -
би ја у пан че вач ком Ди на му
1954 од лич но ра ди.

Ма ли ша не су пред во ди ли
тре не ри Ни ко ла Та тић и Ни -
ко ла Адви гов.

ЏУ ДО-ТУР НИР У ТУ РИ ЈИ

ДИ НА МО НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ КЛУБ

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

„РУ ДАР СКИ” ПРО ТИВ АЛЕК СИН ЧА НА

Стране припремио

Александар
Живковић

На Пр вен ству Вој во ди не у џу -
ду за ју ни о ре, на ко ме је уче -
ство ва ло сто так ми ча ра из два -
де сет шест клу бо ва, Ди на мо су
пред ста вља ли Вук Ко шић и Ни -
ко ла До стић.

Овог пу та на ши су гра ђа ни
ни су ус пе ли да се до мог ну не -
ког од тро фе ја, али ни да се
из бо ре за пла сман на др жав ни
шам пи о нат.

У исто вре ме, у ор га ни за ци -
ји ЏК-а Ту ри ја, у Ср бо бра ну је
одр жан 22. ме ђу на род ни тур -
нир „Ту ри ја 2020”, на ко јем се
над ме та ло 470 мла дих бо ра ца

из: БиХ, Ма ђар ске, Ма ке до ни -
је, Ру му ни је, Укра ји не и Ср би -
је. Ди на мо су пред ста вља ла 23
так ми ча ра, а по ред ше сна ест
ме да ља, клу бу из на шег гра да
при пао је и пе хар на ме њен нај -
у спе шни јој еки пи на тур ни ру.

Нај сјај ни ја од лич ја су за слу -
жи ли: Лу ка Цр њин, Ири на Кр -
стић, Ни ко ла Ра да нов, Урош
Ђу ри шић и Алек са Ђу ро вић.
Сре бром су се оки ти ли: Па вле
Ра ди во је вић, Див на Ми ла но -
вић, Ми лош Бо жић, Фи лип Ћи -
рић, На та ли ја и Го луб Стри -
гић и Ни ко ла Мир ко вић, а

брон зе су за ра ди ли: Не ма ња
Ђу ри шић, Ни ко ла До лин га,
Сте фан Ва со вић и Јо ван Божић.

Без тро фе ја су оста ли Га ври -
ло Бо шко вић, Фи лип Фар каш
и Вук Ни ко лић.

АК ТИВ НО СТИ КК-а МЛА ДОСТ

УСПЕХ НА СВИМ ПО ЉИ МА
За па же не ре зул та те на Пр вен -
ству Вој во ди не за де цу до че тр -
на ест го ди на има ли су и ка ра -
ти сти Мла до сти из на шег града.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Но вак Ни ко лић и Фи лип Ву ји -
но вић, сре бром су се оки ти ли
Мар ко Ми лу ти но вић, Јо ва на Та -
та ров и Фи лип Ву ји но вић, а брон -
зе су за ра ди ли: Дра га на Ма цу -
ра, Ни ко ла Ар се ни је вић, Ни ко -
ла Ја во рац, Не ма ња Жив ков, Ни -
ко ла Бра ца но вић, Со фи ја Сте -
фа но вић, Ђор ђе Шу шак и тим

на да у бор ба ма (Ми лу ти но вић,
Ни ко лић, Ја во рац и Бра ца но -
вић). На пе та ме ста су се пла си -
ра ли Ми лош Ми лу ти но вић, Нађа
Штр бац и Ми ли ца Дра ги че вић.

На ме ђу на род ном тур ни ру
„Ту зла опен” на сту пи ла су три
так ми ча ра Мла до сти.

Се ни ор Ми лош Ма ки тан осво -
јио је тре ће ме сто, а до бар наступ
су има ле и ка дет ки ње у бор ба -
ма Ка та ри на Пе тро вић и Ми -
ља на Ро ма нов, али су и по ред
до брих бор би оста ле без ме даља.
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Теодора
Коварбашић,
ученица:

     – У петак ћу изаћи.
У суботу ћу да учим 
за наредну седмицу.
Недеља је дан 
за одмор.

Марија
Антонијевић,
ученица:

    – Посветићу се
припремама за
факултет и гледаћу 
да изађем с друштвом.
Спремам се за упис 
на Војну академију.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Сада
Отпор при кретању унапред савладава се на различите начине.

    Смисленом акцијом.

    Жестоком врцавошћу духа.

    Само осмехом.

    Мада, отпора има разних.

    Постоје и пријатни, они што ти шире плућа рецимо.

    Какви год били, знају да те оснаже.

    Пригрли их, сада.

Напред у прошлост
Осетиш се прозвано.

    Неки унутрашњи глас ти се обраћа.

    Каже: раније је живот био бољи.

    Било је више радости.

    Драгих људи свуд унаоколо.

    Ловишке.

    И мање проживљених година.

    Зато, само напред, у прошлост!

Назад у будућност
Деца цртају како замишљају свет.

    И прошлост и садашњост и будућност.

    Када одрасту, покушавају да једни другима нацртају.

    И прошлост и садашњост и будућност.

    Машта чини свашта.

    С том разликом што је она дечја неискварена.

    Стога, када ти неко намазан каже да те, ако га следиш, 

    чека рај, пошаљи га у... будућност, назад у будућност.

Небојша Катана,
електротехничар
рачунара:

     – Бар један дан
морам да искористим за
спремање пријемног
испита. У недељу радим,
а у међувремену ћу
изаћи с девојком и
друговима.

Број не ме да ље с ве ли ких
так ми че ња

За па же не све ка те го ри је

Пр вен ство Ср би је у стре ли чар ству за
се ни о ре одр жа но је 1. мар та у Те ме ри -
ну. На том пре сти жном так ми че њу уче -
ство ва ло је пре ко 120 стре ли ча ра из це -
ле Ср би је, ме ђу ко ји ма је би ло и ше сна -
ест чла но ва СК-а Пан че во.

На ши су гра ђа ни су и овог пу та по -
сти гли сјај не ре зул та те и још јед ном
по твр ди ли да с пра вом за у зи ма ју сам
врх стре ли чар ства у Ср би ји.

Шам пи он ском ти ту лом се оки тио тим
се ни о ра СК-а Пан че во, ко ји се над ме -
тао у га ђа њу ком па унд лу ком. Еки пу су
чи ни ли Вик тор Иг ња тов, Сте фан Жи -
кић и Да ни ло Ми о ко вић.

По сле ду жег вре ме на СК Пан че во је
имао и еки пу се ни ор ки у га ђа њу олим -
пиј ским сти лом. На ше су гра ђан ке су
осво ји ле тре ће ме сто у укуп ном пла -
сма ну, а над ме та ле су се Је ле на Ба лаћ,
Ива на Ор лов Га јан и Бар ба ра Бе кић.

У по је ди нач ном над ме та њу, у га ђа њу
ком па унд лу ком, Да ни ло Ми о ко вић је
осво јио сре бр но од лич је.

Сја јан на ступ чла но ви стре ли чар ског
клу ба са име ном на шег гра да има ли су
и на ово го ди шњем „Лу да ја ку пу” у Ки -
кин ди. На том тра ди ци о нал ном над ме -
та њу уче ство ва ло је сто два де сет так ми -
ча ра из це ле Ср би је, ме ђу ко ји ма је би -
ло и осам на ест чла но ва СК-а Пан че во.

По сле ду же па у зе клуб из на шег гра -
да опет има еки пу у ком па унд лу ку, ко -
ја је за у зе ла дру го ме сто. Тим су чи ни -
ли Сте фан Жи кић, ре пре зен та ти вац Ср -
би је, Да ни ло Ми о ко вић и Вик тор Иг -
ња тов, не ка да шњи др жав ни ре пре зен -
та тив ци.

Од так ми ча ра ко ји су пр ви пут на сту -
пи ли ис та као се Бра ни слав Да мја нов,
ко ји је ис пу цао 510 кру го ва и за у зео
два на е сто ме сто у ква ли фи ка ци ја ма.

За пет стре ли чар ки Пан че ва ко је су
на сту пи ле на овом так ми че њу по по -
себ ном про јек ту „Стре ла је жен ског ро -
да”, ко ји је фи нан си рао По кра јин ски

се кре та ри јат за спо рт и омла ди ну, обез -
бе ђен је део нео п ход не опре ме за так -
ми че ња и тре нин ге.

Злат не ме да ље су осво ји ли ка де ти Ла -
зар Ан дре ев и Те о на Јо ва но вић, а сре -
бром су се оки ти ли ста ри ји пи о нир Лу -
ка По по вић, ка дет Јо ван Шпе хар, ју ни -
ор ка Бар ба ра Бе кић, се ни ор Да ни ло
Ми о ко вић (сло же ни лук), као и еки па
ве те ра на у га ђа њу олим пиј ским лу ком
ко ју су чи ни ли Иви ца Шпе хар, Де јан
Фор го и Дра го слав Ву ко вић.

Брон зу је за ра дио ве те ран Иви ца
Шпе хар.

Александар Живковић

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„013” С ТРО НА У МИ НИ-ЛИ ГУ
Мно го пре пре ка до ви шег
ран га

По но во пред сво јим 
на ви ја чи ма

Због игра ња фи нал ног тур ни ра Ку па
Ср би је, про шлог ви кен да ни је би ло так -
ми чар ских ис ку ше ња за од бој ка шке ти -
мо ве ко ји се над ме ћу у ели ти и Пр вој
ли ги...

Очи по кло ни ка игре пре ко мре же би -
ле су усме ре не ка Убу, где су по бед нич -
ке пе ха ре нај ма сов ни јег так ми че ња по -
ди гли Вој во ди на у му шкој и Уб у жен -
ској кон ку рен ци ји.

Ка да је наш град у пи та њу, сви они
ко ји во ле овај спорт мо гли су да при су -
ству ју утак ми ци по след њег ко ла ре гу -
лар ног де ла пр вен ства у Пр вој вој во ђан -
ској ли ги у Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту. Су ве ре ни ли дер шам пи о на та ни је
имао мно го про бле ма да оства ри још је -
дан убе дљив три јумф и та ко с пр вог ме -
ста до че ка тр ку за бо до ве у ми ни-ли ги:

Од бој ка 013 – Хер це го ви на 3:0, по се -
то ви ма 25:8, 25:9 и 25:17.

Ко на чан ис ход до вољ но го во ри о од -
но су сна га на пар ке ту пан че вач ког „хра -
ма спо р та”. Де вој ке ко је пред во де

тренери Алек сан дар Га ври лов и Вла ди -
мир Јо ван чић ни јед ног тре нут ка ни су
оста вља ле на ду го шћа ма да мо гу да из -
бо ре по вољ ни ји ис ход. По сле убе дљи -
вог три јум фа на по чет ку утак ми це тре -
не ри Од бој ке 013 пру жи ли су шан су
мла ђим де вој ка ма, пи о нир ка ма, ко је су
је и ис ко ри сти ле.

Тим из на шег гра да играо је у са ста -
ву: На та ша Бо жић, Ми ли ца Сто јић, Со -
фи ја Аша нин, Да ни ца До бро са вље вић,
Те о до ра Ми нић, Са ра Ста ни ми ро вић,
Ан ђе ла Ву ја нић, Јо ва на Кља јић, Алек -
сан дра Га ће ша, Ни ко ли на Ве ско вић, Је -
ле на Пе тров, Дра га на Мар ко вић, Ма -
ри ја Ма рић и Ми ли ца Ку жић.

Ми ни-ли га у ко јој ће се од ме ра ва ти
пр ве че ти ри еки пе, а из ко је нај бо ља
иде у плеј-оф до и гра ва ње за пла сман у
ви ши ранг, стар ту је у не де љу, 8. мар та.
На та ша Бо жић и ње не са и гра чи це до -
че ку ју Кра ји шник у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту, а утак ми ца по чи ње тач но у
под не.

А. Жив ко вић

ЈОШ ЈЕ ДАН ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ СК-а ПАН ЧЕ ВО

СТРЕ ЛИ ЧА РИ НАЈ БО ЉИ У СР БИ ЈИ

ОД ЛИЧ НИ И ШКО ЛАР ЦИ-ОД БОЈ КА ШИ

Пр ва не де ља по сле ван ред ног рас пу -

ста би ла је ре зер ви са на за окру жна

так ми че ња у од бој ци.

Уче ни ци основ них шко ла из ју жног

Ба на та са ста ли су се у Ко ви ну, али

еки па ОШ „Ва са Жив ко вић” ни је

оства ри ла пла сман за ме ђу о кру жно

так ми че ње. Жен ска еки па ОШ „Жар -

ко Зре ња нин” из Ба нат ског Но вог Се -

ла, за јед но с ди рек то ром и осо бљем

шко ле, уго сти ла је још шест ти мо ва

из дру гих оп шти на.

Де вој чи це су по но ви ле про шло го -

ди шњи успех, а кра јем мар та би ће

до ма ћи ни и ме ђу о кру жног так ми -

чења, с ко јег ће по бед нич ка еки па

ићи на Олим пиј ске игре уче ни ка Ре -

пу бли ке Ср би је.

Од бој ка ши и од бој ка ши це из сред -

њих шко ла од ме ри ли су сна ге у ха ли

„Ми ле ни јум” у Вр шцу.

Му шка еки па Ма шин ске шко ле

Пан че во и жен ски тим Гим на зи је

„Урош Пре дић” оства ри ли су убе дљи -

ве по бе де.

На ме ђу о кру жном так ми че њу,

које ће би ти одр жа но у Зре ња ни ну,

еки пе ће во ди ти про фе со ри

Алексан дра Рад ма но вић и Не бој ша

Влат ко вић.


