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НО ВА РЕ ГУ ЛА ТИ ВА У ИЗ БО РУ СУ ДИ ЈА И ТУ ЖИ ЛА ЦА

ИН ТЕ ГРИ ТЕТ, ЕТИ КА, СТРУЧ НОСТ
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Повраћај новца еколошки
свесним грађанима
» страна 7

На реду мечеви 
истине
» страна 30

ВРЕМЕ ЈЕВРЕМЕ ЈЕ

„ПАНЧЕВАЦ” НЕ РАДИ
15. ФЕБРУАРА

Обавештавамо наше читаоце и по-
словне партнере да следећег пет-
ка, 15. фебруара, благајна „Пан-
чевца” и редакција нашег листа
неће радити, јер се у Србији тог
дана слави Дан државности.

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА 

ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок 
продужен за годину дана

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

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

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

Пре по ру ке Ве не ци јан ске
ко ми си је

Текст аманд ма на устав них про ме на
у обла сти пра во су ђа Вла де Ре пу бли -
ке Ср би је пре дат је Скуп шти ни на
раз ма тра ње, на кон што је Ве не ци јан -
ска ко ми си ја да ла по зи тив но ми шље -
ње о овом пи та њу. То је са мо пр ви
ко рак у про це су про ме не нај ви шег
др жав ног ак та у чла но ви ма ко ји се
од но се на су до ве и јав на ту жи ла штва,
а на шта се Ср би ја оба ве за ла По гла -
вљем 23 у про це су при сту па ња Европ -
ској уни ји.

На кон што их усво ји Скуп шти на
Ср би је, о устав ним аманд ма ни ма ће
се из ја сни ти и гра ђа ни Ср би је на ре -
фе рен ду му.

Су шти на ових устав них из ме на је да
се На род на скуп шти на ис кљу чи из про -
це са из бо ра су ди ја и ту жи ла ца, а Вла -
да Ср би је из про це са њи хо вог пред ла -
га ња. Из ри чи та пре по ру ка Ве не ци јан -
ске ко ми си је је сте да се су ди је и ту жи -
о ци убу ду ће мо гу би ра ти са мо ме ђу
они ма ко ји за вр ше про грам по себ не
обу ке на Пра во суд ној ака де ми ји. Уз
то, на про грам ће би ти при мље ни са -
мо кан ди да ти ко ји по ло же при јем ни
ис пит и про ђу те сти ра ња, што ће, пре -
ма ре чи ма Не на да Ву ји ћа, ди рек то ра
Пра во суд не ака де ми је, обез бе ди ти ја -
сну се лек ци ју кан ди да та и бо ље при -
пре ми ти бу ду ће но си о це пра во суд не
функ ци је за по сао ко ји их оче ку је.

– То је бу ду ћа про це ду ра и Ве не ци -
јан ска ко ми си ја је ту пре по ру ку да ла
екс пли цит но, уз оба ве зу да у Уста ву

бу де де фи ни сан по ло жај Пра во суд не
ака де ми је као ин сти ту ци је пра во су -
ђа, јер за кон ске ре гу ла ти ве Са ве та
Евро пе и Европ ске уни је на ла жу по -
сто ја ње по себ ног про гра ма по чет не
обу ке кроз ко ји се вр ши се лек ци ја
кан ди да та. Та ин сти ту ци ја не мо ра
да бу де под ин ге рен ци јом Ви со ког са -
ве та суд ства и Др жав ног ве ћа ту жи -
ла ца, ма да они тре ба да има ју не ку

мо гућ ност пра ће ња ра да и про гра ма
– ис ти че Не над Ву јић.

Пра во суд на ака де ми ја ор га ни зо ва -
ће и про гра ме кон ти ну и ра не обу ке и
уса вр ша ва ња за су ди је и ту жи о це. Ву -
јић овај део уло ге Пра во суд не ака де -
ми је сма тра вр ло зна чај ним јер, ка ко
ка же, не за ви сно пра во су ђе по чи ва на
бит ним сту бо ви ма: ин те гри те ту, ети -
ци и струч но сти. Без тих еле ме на та
сва ка при ча о не за ви сном суд ству пред -
ста вља са мо те о риј ску фра зу. Пре ма
По гла вљу 23, Пра во суд на ака де ми ја
иза бра на је за но си о ца струч ности и

за то Ср би ја има оба ве зу да ову ин -
сти ту ци ју ја ча кроз ка дров ску, ор га -
ни за ци о ну и ма те ри јал ну по др шку.

Вла да Ср би је је 2015. го ди не до не -
ла од лу ку да се бив ша згра да Са ве -
зног су да и Вр хов ног вој ног су да до -
де ли Пра во суд ној ака де ми ји, а Европ -
ска уни ја из дво ји ла је три ми ли о на
евра за ком плет ну ре кон струк ци ју
згра де. Пред ви ђе но је опре ма ње са ла

за си му ла ци је су ђе ња, као и да та-цен -
тра ко ји ће по др жа ва ти уче ње на да -
љи ну и во ди ти лич не кар то не еду ка -
ци ја су ди ја. Кроз елек трон ски си стем
би ће на пра вљен цен тар за до ку мен -
та ци ју и ис тра жи ва ње ко ји ће са ку -
пља ти при ме ре суд ске прак се, та ко
да ће су ди ја ма у сва ком тре нут ку би -
ти до сту пан увид у ре ше ња и ми шље -
ња ко ле га о од ре ђе ним пи та њи ма.

Пред ви ђе но је да ра до ви на ре кон -
струк ци ји и опре ма њу бу ду за вр ше ни
за го ди ну да на.

Б. Павловић Симић
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ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Опасност.

У центру града, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 8. фебруар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Па ље ње лам пи ца
Има она пра ста ра анег до та о по зна том срп ском ма ђи о ни ча ру и
про дав цу ја ја. Без вре ме на, ствар но се де си ло, па је вре ди по но -
ви ти...

До ђе он на пи јац, за у ста ви се код штан да и ка же про дав цу да
’оће да ку пи ја ја од ње га, са мо пр во же ли да се уве ри да су до бра,
да ни су му ћак, па ће да раз би је јед но и да га пла ти, на рав но. До -
ма ћи ну то био ма ло нео би чан зах тев, али ај де, ни шта не гу би...
Илу зи о ни ста ја ко ба ци ја је на зе мљу и... усред жу ман це та нов -
ча ни ца од сто ма ра ка! Узме је, за вр ти сум њи ча во гла вом, пла ти
ја је и за тра жи још јед но да се баш, баш уве ри да су ја ја екс тра.
Про да вац зи но, не ве ру је, али ај де, хм, овај, ни шта не гу би...

Ча роб њак тре сне и дру го и, гле чу да, опет сто ма ра ка у жу -
ман це ту! Е, сад већ вид но за до во љан пла ти и дру го ја је и за -
тра жи од до ма ћи на да му про да свих не ко ли ко сто ти на ко ли -
ко их има, до бра су ја ја, не пи та за це ну... Овај пре вр не очи ма,
за гле да из бли за вла жне нов ча ни це, на ка шље се, кре не да му -
ца, до ђе се би па под вик не: ја ја ни су на про да ју! Ма, пла ти ћу
ти ду пло, чо ве че, до бра су ја ја, ка жи по што су. Не! Иди те од
мо је те зге, ево, ком ши ни ца има до ма ћа, ова мо ја су до не ле
ко ке ко је су од ра сле ис под лам пе. И не ћу да их про дам! Али
до па да ју ми се тво ја ја ја, ни си фер, ре ци шта ко шта... Од ла зи
или ћу зва ти ми ли ци ју!

Ма ђи о ни чар оде, ко ба ја ги скру ше но, и ста не не ко ли ко ме та -
ра да ље, та ко да га про да вац не ви ди. А овај, убе ђен да ни је
пред мет про ма тра ња, кре но да ба ца ја ја, јед но по јед но. По диг -
не га гро зни ча во са зе мље, скло ни љу ску, про че пр ка пр сти ма...
ма, не ма ма ра ка! Сад већ нер во зан, по чео да их тре ска она ко
ка ко је по след њи ку пац то ра дио, али ни шта!

Ску пи ла се го ми ла љу ди, гле да ју га и пи та ју се ме ђу соб но и у
се би: шта ра ди ова бу да ла?

* * *

Ла ко вер ност је по жи вот опа сна осо би на, по себ но ако иде уз
грам зи вост. Нео п ход но је да мо зак не пре ста но ра ди, чо век мо -
ра да ми сли сво јом гла вом.

* * *

Су пер су так си сти. Не ки од њих; не ће мо да их ге не ра ли зу је мо,
то би би ло као да же ли мо да од ску па по је ди на ца на пра ви мо
го ми лу истих, без лич них љу ди ко ји ма се ла ко ма ни пу ли ше...

Елем, је дан су пер так си ста пре кра тио во жњу при чом о по -
ли ти ци. У стар ту се из ја снио да га она не за ни ма. Ко ши ша
про те сте. Шта ће они да про ме не? Ма, ко је про ме нио власт
на ули ци?

И по ред све га, не за ни ма га по ли ти ка. Има бр до сво јих про -
бле ма. Ра ди на њи хо вом ре ша ва њу. Ако у то ме не успе – иде
пре ко, са же ном и сит ном де цом. На у чи ће ман да рин ски, ка та -
лон ски, фла ман ски, шта год, ви си ће на гра ди ли шту, ње го ва дра -
га ће за озби љан кеш да па зи ба бе, ево, сад је „док то ри ра ла” за
ли цен цу... Шта им то те шко. Јер, об ја шња ва, ов де ни кад не ће
да бу де бо ље. Ов де се увек жи ве ло на фо ру. Ко је на вла сти – до -
бро му је; то је као дро га, на ву чеш се да мун таш. Не идеш на
по сао, а узи маш ле пу кин ту. И та ко на три ме ста. А кад ни си на
вла сти, ’оћеш да бу деш по ли тич ки ба ја баш за то. То ва жи по го -
то во за оне ко ји су већ ви де ли ка ко је та мо го ре до бро. Ни су Је -
вре ји глу пи: да бог да имао па не мао...

Е, то је по ли ти ка, а не ће мо о по ли ти ци. Не за ни ма га.

* * *

Так си ста. Оби чан гра ђа нин. Сми сао гра ђан ских про те ста сву да
на све ту, па и код нас, је сте да у њих ни су и не сме ју да бу ду
упе тља не по ли тич ке пар ти је. Они уго во ре или спо ра зу ме или
ка ко год се то зва ло тре ба да пра ве ме ђу соб но, а не с гра ђа ни ма.
И те ку ће шет ње, ко ли ко у гра до ви ма у це лој Ср би ји, то ли ко и у
Пан че ву, мо ра ју да оста ну не стра нач ке.

Љу де ин те ре су је ка ко они са ми жи ве, ко га за ни ма по ли ти ка...

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

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

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

Идемо. Од 1869.

Го ди на 2006. би ла је ве о ма по себ на
за Пан че во, и то углав ном у ло шем
сми слу по ње го ве жи те ље. Мо же се

ре ћи да је та да наш
град био цр на, ве ро ват но и нај цр ња
тач ка у зе мљи. Ми сли се на еко ло ги -
ју, за пра во на за га ђе ње ва зду ха, као
по сле ди цу ис пу шта ња енорм них ко -
ли чи на по здра вље опа сних хе миј ских
суп стан ци из фа бри ка у ју жној зо ни.

А кул ми на ци ја ата ко ва ња на плу ћа
Пан че ва ца до го ди ла се у уто рак 14.
но вем бра, ка да је кан це ро ге ни бен зен
ска као у небе са. Тог да на око 12 са ти

ЦР НИ ЕКО ЛО ШКИ ДАН 
ЗА ПАН ЧЕВ ЦЕ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

на ни воу мол бе и не ће доне ти ни ка -
кав ре зул тат. Нај да ље је оти шао пред -
став ник ра ди ка ла Пе тар Јо јић ис та -
кав ши да је реч о ка та стро фи го рој и
од НАТО бом бар до ва ња. Сед ни ци су
при су ство ва ли и сред њо школ ци, ко ји
су та ко ђе ди ску то ва ли и по ред оста -
лог на ве ли да не кри ве рад ни ке ни
фа бри ке, већ др жа ву и по је дин це.

Ме ђу ра зним дру гим ин фор ма ци ја -
ма, за ни мљи ва је би ла и стра на по све -
ће на се лу, за пра во са мо јед ном од тих
на се ље них ме ста, и то кроз ру бри ку

под на зи вом „Се о ске (не)при -
ли ке”, а овог пу та ред је до шао
на Но во Се ло. Та да шњи пр ви
чо век Ме сне за јед ни це Зо ран
Ла у таш у ин тер вјуу је ак це нат
ста вио на при во ђе ње кра ју ово -
го ди шње ин ве сти ци о не го ди не,
у окви ру ко је је из укуп ног бу -
џе та од два де сет пет ми ли о на
ди на ра за ка пи тал не по сло ве
утро ше но око пет на ест ми ли -
о на, а у фо ку су су би ли из град -
ња ка на ли за ци о не мре же, пре -
свла че ње ули ца ас фал том и
ре кон струк ци ја ју го и сточ ног
гро бља. Ла у таш је на ја вио да
ће за на ста вак ко му нал ног
опре ма ња из на ред ног оп -
штин ског бу џе та тра жити око

че тр де сет мили о на ди на ра, што је
ми са о на име ни ца из да на шње пер -
спек ти ве, ка да се ла са мо стал но рас -
по ла жу са че ти ри-пе т пу та ма њом
су мом. У пре о ста лим тек сто ви ма би -
ло је ре чи о ста њу у ло кал ним ин -
сти ту ци ја ма – до му кул ту ре, ам бу -
лан ти и ко му нал ном пред у зе ћу, а у
то вре ме по сто ја ла је и ру бри ка „Хит
виц”. Овај је био по све ћен још увек
не до вр ше ној но во се љан ској спорт -
ској ха ли и та да шњем пред сед ни ку
Оп шти не – Ми ко ви ћу.

Ј. Ф.

огла си ле су си ре не за уз бу њи ва ње и
оба ве шта ва ње гра ђа на о ра ди о ло шко-
би о ло шко-хе миј ској опа сно сти.

На кон то га пре стра вље ни
гра ђа ни за тво ри ли су се у сво је
до мо ве, а ули це су опу сте ле и
до би ле са бла сни по ста по ка лип -
тич ни из глед. То ван ред но ста -
ње до ве ло је у згра ду оп штин -
ске упра ве чел не љу де др жа ве
и по кра јин ске вла де – Бо ри са
Та ди ћа и Бо ја на Пај ти ћа, што
је са мо по се би говори ло о те -
жи ни си ту а ци је.

Због све га то га
„Панчевaц” је у
пр вом на ред ном
бро ју (4167) на -
слов ну стра ну
обо јио у цр но, а
на сле де ћим су
ис пра ће на сва до -
га ђа ња из коб не
но ћи, уз по зив на
еко ло шки уста -
нак, то јест на
про тест ис пред
ре пу блич ке вла де.

И из ве штај
с ван ред не сед ни -
це Скуп шти не оп -
шти не по све ћен је
го ру ћој си ту а ци ји, а
у ње му се ау тор за го нет но
пи та шта је би ла те ма те
сед ни це са зва не по хит ном
по ступ ку – еко ло ги ја или
пред из бор на про мо ци ја?
На кра ју, „с ци љем устав -
ног пра ва на здра ву жи вот -
ну сре ди ну за све гра ђа не
оп шти не”, на осно ву гла -
со ва вла да ју ће ве ћи не до -
не то је и се дам за кљу ча ка
за ко је су не ки опо зи ци о -
ни од бор ни ци ре кли да су
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ПРВИХ ВЕК И ПО

Па ље ње лам пи ца
Има она пра ста ра анег до та о по зна том срп ском ма ђи о ни ча ру и
про дав цу ја ја. Без вре ме на, ствар но се де си ло, па је вре ди по но -
ви ти...

До ђе он на пи јац, за у ста ви се код штан да и ка же про дав цу да
’оће да ку пи ја ја од ње га, са мо пр во же ли да се уве ри да су до бра,
да ни су му ћак, па ће да раз би је јед но и да га пла ти, на рав но. До -
ма ћи ну то био ма ло нео би чан зах тев, али ај де, ни шта не гу би...
Илу зи о ни ста ја ко ба ци ја је на зе мљу и... усред жу ман це та нов -
ча ни ца од сто ма ра ка! Узме је, за вр ти сум њи ча во гла вом, пла ти
ја је и за тра жи још јед но да се баш, баш уве ри да су ја ја екс тра.
Про да вац зи но, не ве ру је, али ај де, хм, овај, ни шта не гу би...

Ча роб њак тре сне и дру го и, гле чу да, опет сто ма ра ка у жу -
ман це ту! Е, сад већ вид но за до во љан пла ти и дру го ја је и за -
тра жи од до ма ћи на да му про да свих не ко ли ко сто ти на ко ли -
ко их има, до бра су ја ја, не пи та за це ну... Овај пре вр не очи ма,
за гле да из бли за вла жне нов ча ни це, на ка шље се, кре не да му -
ца, до ђе се би па под вик не: ја ја ни су на про да ју! Ма, пла ти ћу
ти ду пло, чо ве че, до бра су ја ја, ка жи по што су. Не! Иди те од
мо је те зге, ево, ком ши ни ца има до ма ћа, ова мо ја су до не ле
ко ке ко је су од ра сле ис под лам пе. И не ћу да их про дам! Али
до па да ју ми се тво ја ја ја, ни си фер, ре ци шта ко шта... Од ла зи
или ћу зва ти ми ли ци ју!

Ма ђи о ни чар оде, ко ба ја ги скру ше но, и ста не не ко ли ко ме та -
ра да ље, та ко да га про да вац не ви ди. А овај, убе ђен да ни је
пред мет про ма тра ња, кре но да ба ца ја ја, јед но по јед но. По диг -
не га гро зни ча во са зе мље, скло ни љу ску, про че пр ка пр сти ма...
ма, не ма ма ра ка! Сад већ нер во зан, по чео да их тре ска она ко
ка ко је по след њи ку пац то ра дио, али ни шта!

Ску пи ла се го ми ла љу ди, гле да ју га и пи та ју се ме ђу соб но и у
се би: шта ра ди ова бу да ла?

* * *

Ла ко вер ност је по жи вот опа сна осо би на, по себ но ако иде уз
грам зи вост. Нео п ход но је да мо зак не пре ста но ра ди, чо век мо -
ра да ми сли сво јом гла вом.

* * *

Су пер су так си сти. Не ки од њих; не ће мо да их ге не ра ли зу је мо,
то би би ло као да же ли мо да од ску па по је ди на ца на пра ви мо
го ми лу истих, без лич них љу ди ко ји ма се ла ко ма ни пу ли ше...

Елем, је дан су пер так си ста пре кра тио во жњу при чом о по -
ли ти ци. У стар ту се из ја снио да га она не за ни ма. Ко ши ша
про те сте. Шта ће они да про ме не? Ма, ко је про ме нио власт
на ули ци?

И по ред све га, не за ни ма га по ли ти ка. Има бр до сво јих про -
бле ма. Ра ди на њи хо вом ре ша ва њу. Ако у то ме не успе – иде
пре ко, са же ном и сит ном де цом. На у чи ће ман да рин ски, ка та -
лон ски, фла ман ски, шта год, ви си ће на гра ди ли шту, ње го ва дра -
га ће за озби љан кеш да па зи ба бе, ево, сад је „док то ри ра ла” за
ли цен цу... Шта им то те шко. Јер, об ја шња ва, ов де ни кад не ће
да бу де бо ље. Ов де се увек жи ве ло на фо ру. Ко је на вла сти – до -
бро му је; то је као дро га, на ву чеш се да мун таш. Не идеш на
по сао, а узи маш ле пу кин ту. И та ко на три ме ста. А кад ни си на
вла сти, ’оћеш да бу деш по ли тич ки ба ја баш за то. То ва жи по го -
то во за оне ко ји су већ ви де ли ка ко је та мо го ре до бро. Ни су Је -
вре ји глу пи: да бог да имао па не мао...

Е, то је по ли ти ка, а не ће мо о по ли ти ци. Не за ни ма га.

* * *

Так си ста. Оби чан гра ђа нин. Сми сао гра ђан ских про те ста сву да
на све ту, па и код нас, је сте да у њих ни су и не сме ју да бу ду
упе тља не по ли тич ке пар ти је. Они уго во ре или спо ра зу ме или
ка ко год се то зва ло тре ба да пра ве ме ђу соб но, а не с гра ђа ни ма.
И те ку ће шет ње, ко ли ко у гра до ви ма у це лој Ср би ји, то ли ко и у
Пан че ву, мо ра ју да оста ну не стра нач ке.

Љу де ин те ре су је ка ко они са ми жи ве, ко га за ни ма по ли ти ка...

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

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

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

Идемо. Од 1869.

Го ди на 2006. би ла је ве о ма по себ на
за Пан че во, и то углав ном у ло шем
сми слу по ње го ве жи те ље. Мо же се

ре ћи да је та да наш
град био цр на, ве ро ват но и нај цр ња
тач ка у зе мљи. Ми сли се на еко ло ги -
ју, за пра во на за га ђе ње ва зду ха, као
по сле ди цу ис пу шта ња енорм них ко -
ли чи на по здра вље опа сних хе миј ских
суп стан ци из фа бри ка у ју жној зо ни.

А кул ми на ци ја ата ко ва ња на плу ћа
Пан че ва ца до го ди ла се у уто рак 14.
но вем бра, ка да је кан це ро ге ни бен зен
ска као у небе са. Тог да на око 12 са ти

ЦР НИ ЕКО ЛО ШКИ ДАН 
ЗА ПАН ЧЕВ ЦЕ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

на ни воу мол бе и не ће доне ти ни ка -
кав ре зул тат. Нај да ље је оти шао пред -
став ник ра ди ка ла Пе тар Јо јић ис та -
кав ши да је реч о ка та стро фи го рој и
од НАТО бом бар до ва ња. Сед ни ци су
при су ство ва ли и сред њо школ ци, ко ји
су та ко ђе ди ску то ва ли и по ред оста -
лог на ве ли да не кри ве рад ни ке ни
фа бри ке, већ др жа ву и по је дин це.

Ме ђу ра зним дру гим ин фор ма ци ја -
ма, за ни мљи ва је би ла и стра на по све -
ће на се лу, за пра во са мо јед ном од тих
на се ље них ме ста, и то кроз ру бри ку

под на зи вом „Се о ске (не)при -
ли ке”, а овог пу та ред је до шао
на Но во Се ло. Та да шњи пр ви
чо век Ме сне за јед ни це Зо ран
Ла у таш у ин тер вјуу је ак це нат
ста вио на при во ђе ње кра ју ово -
го ди шње ин ве сти ци о не го ди не,
у окви ру ко је је из укуп ног бу -
џе та од два де сет пет ми ли о на
ди на ра за ка пи тал не по сло ве
утро ше но око пет на ест ми ли -
о на, а у фо ку су су би ли из град -
ња ка на ли за ци о не мре же, пре -
свла че ње ули ца ас фал том и
ре кон струк ци ја ју го и сточ ног
гро бља. Ла у таш је на ја вио да
ће за на ста вак ко му нал ног
опре ма ња из на ред ног оп -
штин ског бу џе та тра жити око

че тр де сет мили о на ди на ра, што је
ми са о на име ни ца из да на шње пер -
спек ти ве, ка да се ла са мо стал но рас -
по ла жу са че ти ри-пе т пу та ма њом
су мом. У пре о ста лим тек сто ви ма би -
ло је ре чи о ста њу у ло кал ним ин -
сти ту ци ја ма – до му кул ту ре, ам бу -
лан ти и ко му нал ном пред у зе ћу, а у
то вре ме по сто ја ла је и ру бри ка „Хит
виц”. Овај је био по све ћен још увек
не до вр ше ној но во се љан ској спорт -
ској ха ли и та да шњем пред сед ни ку
Оп шти не – Ми ко ви ћу.

Ј. Ф.

огла си ле су си ре не за уз бу њи ва ње и
оба ве шта ва ње гра ђа на о ра ди о ло шко-
би о ло шко-хе миј ској опа сно сти.

На кон то га пре стра вље ни
гра ђа ни за тво ри ли су се у сво је
до мо ве, а ули це су опу сте ле и
до би ле са бла сни по ста по ка лип -
тич ни из глед. То ван ред но ста -
ње до ве ло је у згра ду оп штин -
ске упра ве чел не љу де др жа ве
и по кра јин ске вла де – Бо ри са
Та ди ћа и Бо ја на Пај ти ћа, што
је са мо по се би говори ло о те -
жи ни си ту а ци је.

Због све га то га
„Панчевaц” је у
пр вом на ред ном
бро ју (4167) на -
слов ну стра ну обо -
јио у цр но, а на
сле де ћим су ис -
пра ће на сва до га -
ђа ња из коб не но -
ћи, уз по зив на
еко ло шки уста нак,
то јест на про тест
ис пред ре пу блич -
ке вла де.

И из ве штај
с ван ред не сед ни -
це Скуп шти не оп -
шти не по све ћен је
го ру ћој си ту а ци ји, а
у ње му се ау тор за го нет но
пи та шта је би ла те ма те
сед ни це са зва не по хит ном
по ступ ку – еко ло ги ја или
пред из бор на про мо ци ја?
На кра ју, „с ци љем устав -
ног пра ва на здра ву жи вот -
ну сре ди ну за све гра ђа не
оп шти не”, на осно ву гла -
со ва вла да ју ће ве ћи не до -
не то је и се дам за кљу ча ка
за ко је су не ки опо зи ци о -
ни од бор ни ци ре кли да су



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по себ -
но он да ка да је нео п ход но
ура ди ти пре гле де и ана ли -
зе на јед ном ме сту и до би -
ти ре зул та те што пре. С тим
у ве зи, тре ба под се ти ти и
на то да се у За во ду, при ме -
ра ра ди, све вр сте ле кар -
ских уве ре ња из да ју за мак -
си мал но два са та.

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

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

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Петак, 8. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПО ВО ДОМ ДА НА ЗА ЉУ БЉЕ НИХ

КОМ ПАС ПРИ РЕ ЂУ ЈЕ ЖУР КУ 
И КОН КУРС

Ве че по чиње 
ка ра о ка ма

Улазница сто динара

Као сва ке го ди не, Кре а тив ни
омла дин ски цен тар за бор бу
про тив си де (КОМ ПАС) и овог
14. фе бру а ра, по во дом Да на за -
љу бље них, при ре ди ће жур ку и
ви зу ел ни кон курс.

На зив кон кур са „Во ли те
се(бе)” су ге ри ше да је у жи во -
ту ва жно не го ва ти и љу бав пре -
ма са мо ме се би, а сви они ко ји
же ле да на кре а ти ван на чин
при ка жу ка ко то ра де, шта на
Дан за љу бље них чи не за се бе и
на ко је све на чи не чи не се бе
срећ ним, до бро до шли су да уче -
ству ју на овом над ме та њу. Кон -
курс тра је од 1. до 13. фе бру а -
ра у по ноћ, а фо то гра фи је, ди -
зајн или цр те же тре ба до ста -
ви ти на kompasida@yahoo.com.
За нај кре а тив ни је уче сни ке
обез бе ђе не су сим па тич не на -
гра де.

КОМ ПАС-ова  жур ка би ће
одр жа на у че твр так, 14. фе бру -

ОБАВЕШТЕЊА ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Помоћ угроженима и
породицама с децом

Поводом реализације Одлуке
о субвенционисању трошкова
комуналних услуга социјално
најугроженијим грађанима,
Градска управа обаве-
штава социјално
најугроженије ста-
новнике Панчева да
се почев од 1. фе-
бруара у Градском
услужном центру и
на интернету
(http://www.pan ce -
vo.rs/do ku men -
ta/so ci jal na-za sti -
ta) може преузе-
ти захтев за оства-
ривање права на суб-
венционисање трошко-
ва комуналних услуга, ко-
ји се подноси у канцеларији
број 20 у ГУ. Све додатне ин-
формације могу се добити по-
зивањем броја 013/308-847.

Покрајински секретаријат за
социјалну политику, демогра-
фију и равноправност полова
објавио је оглас за доделу сред-
става из буџета АП Војводине
у 2019. години за децу и поро-
дицу за реализацију одлуке по-
крајинског парламента о пра-

ву на суфинансирање трошко-
ва за биомедицински потпо-
могнуто оплођење за друго,
треће и свако наредно дете.

Ово се, наравно, односи
на породице с нај-
мање једним дете-

том, које имају пре-
бивалиште на тери-
торији града Пан-
чева. Увид у пред-

метни оглас може се
остварити на
www.pan ce vo.rs, а
информације се
могу добити путем

телефона 021/452-
371 и 021/452-339, као
и на www.so ci jal na po -
li ti ka.voj vo di na.gov .rs.

Незапослене мајке с преби-
валиштем на територији гра-
да Панчева обрадоваће вест
да је поменути покрајински
секретаријат објавио оглас и
за доделу средстава за реали-
зацију одлуке Скупштине АП
Војводине о материнском до-
датку за незапослене мајке за
треће или четврто дете. Оглас
је постављен на сајт Града.

С. Т.

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД

Цена: 4.000 дин.

УЛТРАЗВУК

Цена: 4.000 дин.

ПАПА ТЕСТ И 

КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 4.000 дин.

ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК

Цена: 6.000 дин.

ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК 

+ ПАПА ТЕСТ И 

КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 7.500 дин.

Прегледе обавља

др Јован Рудић
(ГАК „Народни фронт”)

Заказивање радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

Не ка ваш осмех бу де
хо ли вуд ски

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

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

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

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

Д. К.

а ра, од 20 са ти, у дво ра ни „Апо -
ло”. Ве че ће по че ти ка ра о ка ма
и та да ће нај та лен то ва ни ји и
нај хра бри ји има ти при ли ку да
ис ка жу сво ју љу бав пре ма раз -
ли чи тим му зич ким жан ро ви -

ма. Оче ку је се да ће ат мос фе -
ра до сти ћи тач ку уси ја ња по -
сле 22 са та, ка да сле ди про вод
уз R&B, поп, реп и треп хи то -
ве. Улаз ко шта 100 ди на ра, а
КОМ ПАС по ру чу је и они ма ко -

ји ни су за љу бље ни, од но сно не -
ма ју парт не ра, да сва ка ко до -
ђу, јер их већ на вра ти ма че ка
по клон чић ко ји ће им по мо ћи
да упо зна ју не ког.

Д. Кожан

ГЛАСНИК МУЗЕЈА БАНАТА

Промоција јубиларног
броја

У Народном музеју у петак, 8.
фебруара, у 12 сати, биће одр-
жана промоција јубиларног,
двадесетог броја „Гласника му-
зеја Баната”.

Овај стручни часопис из
области музеологије, уметно-
сти и културе основан је 1988.
године као „Гласник Народног
музеја Панчево” са задатком
да стручној и широј јавности
представи резултате научних
истраживања и музеолошке де-
латности у Музеју. Године 1995.
часопис прераста у „Гласник
музеја Баната”, када се панче-
вачком музеју придружују и
колеге из Кикинде, Вршца, Зре-
њанина и Беле Цркве.

Данас за „Гласник” пишу и
стручњаци који раде у другим

сродним установама заштите.
Чланци су подељени у више
целина: археологија, етноло-
гија, историја, историја умет-
ности, конзервација, грађа, из-
вештаји и прилози и прикази.

Средства за реализацију но-
вог „Гласника” обезбедили су
Покрајински секретаријат за кул-
туру и Град Панчево. М. М.

О ФИР МИ „М & M PETAKOVIĆ TRADE”

Др жа ва 
у др жа ви

„Ду нав оси гу ра ње”
од у зе ло по ли се 
овој фир ми

У ре дак ци ју на шег ли ста сти -
гло је са оп ште ње Удру же ња
срп ских тех нич ких пре гле да
(СТЕП), огра нак за ју жни Ба -
нат, у ко ме сто ји да фир ма „М
& M Petaković Trade” је ди на на
те ри то ри ји на шег ре ги о на не
по шту је пре по ру ке др жа ве о
је дин стве ној це ни тех нич ког
пре гле да во зи ла.

Због то га им је ком па ни ја
„Ду нав оси гу ра ње” по ву кла по -
ли се из про да је. По сто је на ја -
ве да ће и оста ле оси гу ра ва ју -
ће ку ће учи ни ти исто, што је
вр ло ва жна ин фор ма ци ја за
гра ђа не, јер то зна чи да они у
тој фир ми не ће мо ћи да ура -

де ком пле тан по сао у ве зи с
ре ги стра ци јом во зи ла, већ ће
има ти до дат не тро шко ве и
биће при мо ра ни да сто је у
редо ви ма.

Ви ше ин фор ма ци ја о ово ме
об ја ви ће мо у сле де ћем бро ју.

Р. Т.



Ту постоје неки млади момци које сам запазио у тим стран-
кама, за њих постоји место. Ови садашњи лидери, њима је
место у шетњи, у колони. Њима треба времена за рехабили-
тацију јер нису добро радили у периоду своје владавине…
Имао сам прилике да видим тај документ који они зову уго-
вор с народом и тамо почиње једна реченица са: „Залагаће-
мо се”. Тог момента сам бацио тај уговор, јер то није ника-
кав уговор. Они морају да гарантују својим личним инте-
гритетом, својим личним примером, својом имовином. Мо-
рају прво да потпишу уговор између себе.

(Глумац Никола Којо, телевизија Н1, 4. фебруар)

* * *
Иза нас је јако тежак викенд. У суботу су се појавила веша-
ла на улицама, та немоћ прераста у агресију, то је политика
линча. Изузетно је тешко радити у оваквим условима.

(Председница Владе Ана Брнабић, „Политика”, 4. фебруар)

* * *
Свих осам претходних субота био сам на протестима, као и
на дан убиства Оливера Ивановића. Нисам излазио на го-
ворницу, а онда је Александар Вучић замолио патријарха
да се обратим у три реченице. Додуше, не патријарха Ири-
неја, него мог патријарха који се зове грађанска дужност,
част и слобода.

(Уметник Марко Шелић Марчело, „Недељник”, 2. фебруар)

* * *
Желе да политика постану вешала, јер спречавају напредак
Србије. То је симбол њихове политике – фуксе, курве и ве-
шала, а моје политике симбол јесте будућност Србије, фа-
брике, школе и станови за младе људе. Али ви од мене не-
ћете чути да плачем што говоре о мојој породици и прете
ми.

(Председник Србије Александар Вучић, ТВ „Хепи”, 
4. фебруар)

* * *
У Београду се за викенд окупило више десетина хиљада
грађана, с јасним захтевима упућеним представницима вла-
сти – то је оно што је вест. Реквизит је вест онда када треба
да се сакрије да се под носом телевизија којима то није вест
дешава огроман протест грађана. То је за мене као новинар-
ку најстрашније – кад нешто што је објективно вест, поку-
шава да се сакрије и да се заменом теза, инверзијом и кри-
минализацијом замагли стварност.

(Новинарка Весна Малишић, телевизија Н1, 4. фебруар)

* * *
Дакле, било би врло лоше ако бисмо сматрали да ће одла-
зак Александра Вучића да реши наше проблеме. Неће, јер
морамо мењати комплетан политички систем, вредносни
систем, и људи морају променити себе и постати бољи него
што јесу. Јер, када кажем да је наше друштво разорено, ми-
слим на то да су појединци остали без вредносног темеља и
норми које усмеравају њихово понашање. Овде је постало
увелико пожељно да се човек продаје и да постане роба ко-
ју ће политичке странке користити.

(Социолог Јово Бакић, DW, 31. јануар)

* * *
Изгубљен је један људски живот. Иако сам био само сапут-
ник, за мене као човека то је довољан разлог да више не
обављам функцију вршиоца дужности директора „Коридо-
ра Србије”. Безбедност, сигурност, то је оно што су били мо-
ји циљеви и то је потпуно јасан мотив да поднесем неопози-
ву оставку.

(Директор „Коридора Србије” Зоран Бабић, „Курир”, 
2. фебруар)

* * *
Проблем с демократијом нема само Србија, нема само Евро-
па. Демократија пролази кроз кризу, кризу раста, рекао
бих... Можемо да гледамо на демократију као на систем
слободних избора где се на сваке четири године бирају нови
лидери. Али демократија је у основи институционализација
конфликта и заштита права мањина, она није диктатура ве-
ћине. Другим речима, то је стални процес вођења дијалога
који воде ка решењима о којима се преговарало. Демокра-
тија успева да институционализује конфликте, присиљује
људе да седну и да преговарају.

(Председник Управног одбора Европског удружења суди-
ја и тужилаца за демократију и слободу Филип Маркеш, те-
левизија Н1, 5. фебруар)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ВО ЗА ЧИ МА АТП-а ВЕ ЋЕ ПЛА ТЕ
Кон дук те ри у 
ау то бу си ма са мо 
у шпи це ви ма

Са ста нак од бор ни ка
7. фе бру а ра

Пр ва од две сед ни це Град ског
ве ћа одр жа не у по след њих не -
де љу да на де си ла се 31. ја ну а -
ра. Нај пре је пред ста вљен пред -
лог Про јек та јав но-при ват ног
парт нер ства ре кон струк ци је и
ду го го ди шњег одр жа ва ња си -
сте ма јав ног осве тље ња на те -
ри то ри ји гра да Пан че ва при -
ме ном ме ра уште де енер ги је.

До шло се до за кључ ка да Пан -
че во не по се ду је ни но вац ни
тех нич ку екс пер ти зу за ре кон -
струк ци ју јав ног осве тље ња, па
„ан га жо ва ње при ват ног парт не -
ра при ме ном мо де ла ЈПП за
град пред ста вља атрак тив но ре -
ше ње”, ка ко сто ји у ма те ри ја лу.
По том је ами но ва на про да ја и
да ва ње у за куп две ју пар це ла
ко ји ма га зду је град. Од бор ни -
ци ма је упу ће на од лу ка Над зор -
ног од бо ра ЈКП-а „Зе ле ни ло”
ко јом су усво је ни це нов ни ци за
рад не је ди ни це у окви ру тог
предузећа. Из нет је и пред лог
про гра ма ра да Скуп шти не гра -
да за 2019, а „Фе сти вал сла ни -
не 1988. Сла ни ни ја да” утвр ђен
је за град ску ма ни фе ста ци ју.

На са стан ку већ ни ка 5. фе -
бру а ра нај ви ше вре ме на и па -
жње при ву као је Про грам по -
сло ва ња ЈКП-а АТП за 2019.
го ди ну са из ме ње ним фи нан -
сиј ским пла ном, ком је при -
до да то 17 ми ли о на ди на ра за
ис пла ту со ли дар не по мо ћи.

Бо јан Бо ја нић, ди рек тор
АТП-а, ре као је:

– Пла те во за ча ау то бу са у
ре ги о ну су знат но ви ше не го
у Пан че ву, а и при ват ни пре -
во зни ци су по ве ћа ли пла те
сво јим во за чи ма, због че га су
рад ни ци АТП-а из ра зи ли не -
за до вољ ство. Ни смо би ли у

мо гућ но сти да на шим во за чи -
ма ау то бу са иза ђе мо у су срет
и по ве ћа мо им пла те без до -
дат ног ан га жма на. На шли смо
мо дус, про ме ње ни су усло ви
ра да, па ће са да сви они да се
ба ве и про да јом ка ра та. И до -
сад су за 12.000 ди на ра има -
ли ве ћа при ма ња они ко ји су
про да ва ли кар те од оних ко ји
ни су. Кон дук те ри ко ји су код
нас за по сле ни оста ју у фир ми
и би ће на ли ни ја ма у
шпицеви ма.

До дао је да је про шле го ди -
не из фир ме оти шло 46 во за -
ча, да их не ма до вољ но за по -

кри ва ње свих по ла за ка, па је
на сна зи зим ски ре жим во жње,
по ре ду ко ва ном рас по ре ду.

На кра ју, из ме њен је са став
Са ве та за здра вље и утвр ђе ни
су фи нан сиј ски пла но ви ме -
сних за јед ни ца Ба нат ско Но во
Се ло, Те сла, Стре ли ште, Ста -
ри Та миш и Мла дост.

Нај ва жни је ов де по ме ну те
те ме, као и још при лич но ма -
те ри ја ла, би ће пред од бор ни -
ци ма на 30. сед ни ци Скуп шти -
не гра да Пан че ва 7. фе бру а ра,
ка да овај број на шег ли ста бу -
де био у про да ји код кол пор -
те ра на ули ца ма.

И У ПАН ЧЕ ВУ ШЕТ ЊА ПО ГРА ДУ

Крат ки го во ри и ход цен трал ним ули ца ма
На пла тоу ис пред Кул тур ног
цен тра у ве чер њим са ти ма у
пе так, 1. фе бру а ра, оку пи ло се
око хи ља ду љу ди ка ко би про -
ше та ли са су гра ђа ни ма и ис -
ка за ли сво је не за до вољ ство сва -
ко дне ви цом. Као и у свим оста -
лим сре ди на ма, опо зи ци о ни
по ли ти ча ри ни су има ли ме сто
за го вор ни цом, већ су ор га ни -
за то ри од лу чи ли да се оку пље -
ни ма обра те не стра нач ке лич -
но сти.

С по сто ља град ског осве тље -
ња на Кор зоу го во ри ли су Пан -
че вац Злат ко Жив ко вић, не -
ка да шњи но ви нар Ра дио Пан -
че ва и РТС-а, Ра де Ра до ва но -
вић, но ви нар ли ста „Да нас”,
и Је ле на Ана со но вић из Бе о -
гра да. Је ле на Ана со но вић је
ре кла да је по но сна што је „с

хра брим гра ђа ни ма Пан че ва
ко ји су од лу чи ли да не спу -

шта ју гла ву”, Ра до ва но ви ће ва
по ру ка би ла је да „ме ди ји мо -

ра ју би ти сло бод ни ка ко би
из бо ри би ли сло бод ни”, а ду -
го го ди шњи ау тор по зна те еми -
си је „При слу шки ва ње” Жив -
ко вић по звао је гра ђа не да
иза ђу на сле де ће из бо ре.

По том су гра ђа ни, зви жде -
ћи, ше та ли цен трал ним ули -
ца ма: Ра до ми ра Пут ни ка, Ка -
ра ђор ђе вом, Бра ће Јо ва но вић,
Ге не ра ла Пе тра Ара чи ћа и Ни -
ко ле Те сле. По ли ци ја је усме -
ра ва ла са о бра ћај, а во за чи ау -
то мо би ла за те че них у гу жви
мир но су се де ли у сво јим ко -
ли ма. Ни ка квих ин ци де на та
ни је би ло.

Уз по зив на но во оку пља ње
у пе так, 8. фе бру а ра, про тест
се за вр шио ис пред згра де РТВ
Пан че ва.

О РАЗ ВО ЈУ ВОЈ ВО ДИ НЕ У НА РЕД НОЈ ГО ДИ НИ

Отво ре на пи та ња, по ну ђе на ре ше ња
Кон фе рен ци ју „Вој во ди на у
2019”, ко ју ор га ни зу ју ма га зи -
ни „Diplomacy & Commerce” и
„The Economist”, кao и ком па -
ни ја „Color Media Communi-
cations”, 4. фе бру а ра, у Скуп -
шти ни АП Вој во ди не, отво ри -
ли су Игор Ми ро вић, пред сед -
ник По кра јин ске вла де, и
Иштван Па стор, пред сед ник
Скуп шти не АП Вој во ди не, а на

њој је, уз по кра јин ске ми ни -
стре и по сла ни ке, ам ба са до ре,
еко но ми сте и во де ће при вред -
ни ке из Вој во ди не, уче ство вао
и гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов.

Ми ро вић је ис та као да је
кон фе рен ци ја при ли ка да
струч ња ци из број них обла сти

на па не ли ма раз го ва ра ју и та -
ко по ну де сво ја ви ђе ња успе -
шне АП Вој во ди не и до дао да
је „си гу ран да ће мо да нас чу ти
ко ри сне са ве те за бо ље по и ма -
ње на ше ствар но сти и пред ло -
ге за то ка ко да, кроз но ве иде -
је и кон цеп те, про ме ни мо и
уна пре ди мо оне обла сти у ко -
ји ма има про сто ра за још бо ље
ре зул та те”.

Оче ки ва ња да ће кон фе рен -
ци ја до не ти ко ри сне ди ску си -
је о то ме „ка ко од Вој во ди не
на пра ви ти обе ћа ну зе мљу”, из -
нео је Па стор, а Па влов је пред -
ста вио по тен ци ја ле Пан че ва у
па не лу под на зи вом „По глед
из рав ни це”, у окви ру ког су
раз го ва ра ли гра до на чел ни ци

Но вог Са да, Сом бо ра, Зре ња -
ни на, Ки кин де и на шег гра да,
као и ди рек тор Раз вој не аген -
ци је Вој во ди не. На овај на чин
гра до ви су се пред ста ви ли по -
слов ној и ди пло мат ској за јед -
ни ци, као и по тен ци јал ним
ин ве сти то ри ма, и раз ме ни ли
сво ја ис ку ства у при пре ми и
ре а ли за ци ји ве ли ких раз вој -
них про је ка та, ме ђу соб не
сарад ње, као и са рад ње с по -
кра јин ским и ре пу блич ким
инсти ту ци ја ма.

Па влов је, из ме ђу оста лог,
ре као:

– У Пан че ву је пе де сет дру -
штве них пред у зе ћа про шло
кроз про цес сво јин ске тран -
сфор ма ци је и у том про це су
је се дам хи ља да љу ди оста ло
без по сла. Тре ба ло је да на
осно ву за те че не си ту а ци је на -
пра ви мо план и од ре ди мо при -
о ри те те ко ји ће по кре ну ти град
и ње гов да љи еко ном ски раз -
вој, што је са др жа но у стра те -
ги ји раз во ја гра да Пан че ва.
Јер, ка да зна те ка ко ће те де -
ло ва ти и има те при ја те ље и
са го вор ни ке и у По кра јин ској
и Ре пу блич кој вла ди и ја сне
пла но ве, он да до ђе те до кон -
крет них ре зул та та. Пан че во
ни ка да ни је има ло бо љу са -

рад њу с По кра јин ском вла дом,
као у прет ход не две го ди не.
Пра ти ла је све три фа зе раз -
во ја из град ње по та ми шког ко -
лек то ра, што је омо гу ћи ло
отва ра ње се вер не ин ду стриј -
ске зо не, то да ми ис ко ри сти -
мо сред ства из европ ских фон -
до ва, да до би је мо про је кат за
из град њу по стро је ња за пре -
ра ду от пад них во да... До би ли
смо пр ву ка пи тал ну ин тен зив -
ну ин ве сти ци ју по сле че тр де -
сет го ди на – отва ра ње фа бри -
ке не мач ке ком па ни је ZF.

Гра до на чел ник је за хва лио
вла да ма и на то ме што су фи -
нан си ра ле ре кон струк ци ју Оп -
ште бол ни це у Пан че ву, као и
за то што су на за јед нич кој сед -
ни ци до не ле од лу ку „о фи нан -
си ра њу ре кон струк ци је згра де
На род ног му зе ја”. Па влов је
ка зао да је лич но сре ћан и за -
до во љан јер је „Пан че во из у зе -
тан при мер са рад ње с ре пу -
блич ким и по кра јин ским ни -
во и ма вла сти”.
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Свет ски дан бор бе про тив ра ка, 4. фе -
бру ар, Ср би ја обе ле жа ва не слав ном
ста ти сти ком – сва ке го ди не у на шој
зе мљи од ра ка обо ли око 36.000, а
умре ви ше од 20.000 љу ди. Му шкар ци
у Ср би ји нај ви ше обо ле ва ју и уми ру
од ра ка плу ћа, де бе лог цре ва и про -
ста те, док је код же на ма лиг ни про цес
нај че шће ло ка ли зо ван на дој ци, де бе -
лом цре ву, плу ћи ма и гр ли ћу ма те ри -
це – по ка зу ју по да ци Ин сти ту та за јав -
но здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но -
вић Ба тут”. Те шко је са си гур но шћу
го во ри ти о узро ци ма кан це ра, а ста ти -
сти ка ка же да је око 30 од сто смрт них
ис хо да од ма лиг них бо ле сти по сле ди -
ца пу ше ња, пре ко мер не те ле сне те жи -
не, не пра вил не ис хра не, не до вољ не
фи зич ке ак тив но сти и кон зу ми ра ња
ал ко хо ла. Док то ри го ди на ма апе лу ју
на гра ђан ство да ре дов но од ла зи на
пре вен тив не пре гле де, али чи ње ни ца
је да у Ср би ји ова прак са још ни је до -
вољ но за сту пље на. Љу ди из бе га ва ју да
од ла зе код док то ра, а на то се од лу чу -
ју углав ном тек ка да их на те ра не ки
симп том ко ји је те шко иг но ри са ти.

На ше су гра ђа не смо пи та ли шта
ми сле о узро ци ма ове бо ле сти и да
ли се ре дов но кон тро ли шу.

ЂУ РИ ЦА СТА ЈИЋ, пен зи о нер:
– Ни сам до вољ но упу ћен у ме ди -

цин ске раз ло ге обо ле ва ња. Ми слим

да су го ди не глав ни узрок, а чо век
мо ра од не че га да умре. Пу шач сам
45 го ди на. Код ле ка ра од ла зим са -
мо по по тре би и ка да сам по след њи
пут сни мао плу ћа, све је би ло у ре -
ду. Ми слим да је ге нет ски фак тор
вр ло ва жан, као и ква ли тет жи во та.
Мла ди су да нас мно го оп те ре ће ни,
жи ве не из ве сно и бо ре се за ег зи -
стен ци ју. Чо век мо ра да ра ди, да
има по сао. Уко ли ко то га не ма,
подложан је свим вр ста ма бо ле сти.
Ја сам и да нас ак ти ван, ра дим, кре -
ћем се. Не мам ка да да раз ми шљам
о бо ле сти.

КЛА РА ПА У НО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Не знам да ли је ва здух у пи та њу,

хра на ко ју је де мо, све је за га ђе но. Да -
нас је мно го нер во зе, си ту а ци ја у ко јој
жи ви мо ни је ла ка, стал но је пу но ло -
ших ве сти. Ја ре дов но од ла зим код ле -
ка ра на кон тро ле, не дав но сам оба ви -
ла ма мо гра фи ју. Сви ма у свом окру -
же њу го во рим да је кон тро ла оба ве зна
и на го ва рам их да од ла зе код ле ка ра. 

ДРА ГО СЛАВ РА ДУ ЛОВ, за по слен:
– Ми слим да су по ве ћа ном бро ју

обо ле лих од ра ка мно го до при не ли
бом бар до ва ње и рат. За га ђе ност је ве -
ли ка и у Пан че ву и око ли ни. Та ко ђе,
ту су стрес и мно го нер во зе. Код ле -
ка ра од ла зим са мо по по тре би, немају

љу ди вре ме на да од ла зе на ре дов не
кон тро ле, ра ди се по 12 са ти.

ДРА ГАН ПЕ ШТЕ РАЦ, за по слен:
– Ми слим да се не што де си ло са

ат мос фе ром – за га ђе ност је ве ли ка.
Ве ру јем да је то је дан од основ них
узро ка бо ле сти. По ред то га, не во ди -
мо до вољ но ра чу на о свом здра вљу.
Код ле ка ра иде мо по по тре би, ка да
нас „сти сне”.

ЈЕ ЛИ ЦА АН ЂЕ ЛИЋ, пен зи о нер ка:
– Јед но став но, жи вот је та кав. Жи -

ви мо бр зо, не смо тре но, с мно го стре -
са. Не за по сле ност је ве ли ка, узро ка
за стрес је мно го. Нер ви ра мо се око
све га, не ка да и због са свим не бит них
ства ри. Та ква нам је сва ко дне ви ца.
Та ко ђе, не во ди мо ра чу на о здра вљу.
Мој муж је пре ми нуо од ра ка и знам
шта та бо лест зна чи. Ва жно је кон -
тро ли са ти се, пре вен ти ва је кључ на.

ЈА СМИ НА ША ШИ, 
уско ро пен зи о нер ка:

– Не знам шта је узрок, за и ста не
знам. Ни ме ди ци на ни је си гур на у
узро ке. Ве ру јем да је у пи та њу те жак
жи вот. Наш на чин жи во та је пре ви -
ше стре сан. Искре но, код ле ка ра уоп -
ште не од ла зим, јер не мам ни ка кве
те го бе. Знам да би мо жда тре ба ло,
али за сад сам здра ва.

Д. ПЕШТЕРАЦД. РАДУЛОВ Ј. АНЂЕЛИЋ Ј. ШАШИ

НАША АНКЕТА

ЗА ШТО ОБО ЛЕ ВА МО ОД КАН ЦЕ РА?

Не до вољ на бри га о здра вљу

К. ПАУНОВИЋЂ. СТАЈИЋ

ХРОНИКА

На ста вак успе шних пред ста вља ња на
по кра јин ским и ре пу блич ким фе сти -
ва ли ма и ма ни фе ста ци ја ма оства рен
је и 2015. го ди не. Деч ји ан самбл ни -
жих раз ре да на 54. Му зич ком фе сти -
ва лу де це Вој во ди не у Бач кој То по ли
из вео је игре из Ма чве, за шта је на -
гра ђен злат ном пла ке том. На истом
фе сти ва лу јед на ко успе шан био је и
деч ји ан самбл ви ших раз ре да, ко ји је
из вео игре из Жа гу би це, а исто је по -
но вио у Ва ље ву...

То ком 2015. го ди не ан сам бли и сек -
ци је КУД-а „Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП” пред ста ви ли су се пу бли ци у Бе -
о гра ду, Но вом Са ду, Ку ли, Ба нат ском
Но вом Се лу, Вр ба су, Чач ку, Жи ти шту,
Че ла ре ву, Кра ље ву, Бач кој То по ли, Ва -
ље ву, Вр шцу, Остро ву, Ужи цу, као и
на Див чи ба ра ма и Зла ти бо ру. Из два -
ја ју се уче шћа у про гра ми ма отва ра ња
из ло жби и обе ле жа ва ња Свет ског да -
на му зи ке у Ет но граф ском му зе ју у
Бе о гра ду, као и сни ма ња ТВ еми си ја у
РТС-у у ко ји ма су пред ста вља ни на -
род на кул ту ра и ства ра ла штво.

Од 2013. го ди не ру ко во ди лац там бу -
ра шког ор ке стра, про фе сор Ми хај ло
Јо вић, у се ри ја лу ТВ еми си ја „Шљи -
вик” по бе дио је у ка те го ри ји сви ра ња
на тра ди ци о нал ним ин стру мен ти ма и
осво јио пре сти жну на гра ду „Чу вар на -
род не тра ди ци је”. На 13. фе сти ва лу
фру ла ша, двој ни ча ра и ста рих ин стру -
ме на та Ср би је у Кра ље ву мла ди сви ра -
чи осво ји ли су пре гршт на гра да. Пр ви
из во ђач ки ан самбл „Па у но ви ћа” и на -
род ни ор ке стар за тво ри ли су про грам -
ска де ша ва ња ре но ми ра ног „Вр шач ког
вен ца”, док је деч ји ан самбл ви ших

уче ство ва ли су мла ди чу ва ри тра ди -
ци о нал не кул ту ре из Швај цар ске, Ре -
пу бли ке Срп ске, Бо ра, Ста ре Па зо ве
и Пан че ва, док су у про гра му 16. „Ет -
но гла са” на сту пи ли во кал ни умет -
ни ци из Швај цар ске, Бе о гра да, Ка ћа,
Мла де но ва, Штрп ца и Пан че ва. Ван
гра ни ца Ср би је ан самбл је на сту пао у
Швај цар ској, Ау стри ји и Ре пу бли ци
Срп ској.

Сам по че так 2017. го ди не обе ле -
жи ла су го сто ва ња у Љу бља ни на Ше -
стом фе сти ва лу на род не но шње и у
Швај цар ској, у Со ло тур ну, где је за -
јед нич ким кон цер том с КУД-ом „Пе -
тар Ко чић” обе ле же но два де сет го ди -
на њи хо вог по сто ја ња. На сту пи ли смо
и у про гра му Све то сав ске ака де ми је
и Дру гог све то сав ског фе сти ва ла град -
ских ига ра у Бе о гра ду. Усле ди ла су
пред ста вља ња у про гра му фе сти ва ла
ве те ра на у Кра ље ву и у Бач кој То по -
ли. У ка те го ри ји ни жих раз ре да из ве -
де не су игре Ср ба из Бе ле Кра ји не,
ко је су на гра ђе не злат ном пла ке том
и спе ци јал ним на гра да ма за ис тра -
жи вач ки рад и ре кон струк ци ју ко сти -
ма, а у ка те го ри ји ви ших раз ре да из -
ве де не су игре из Ко би шни це, за ко је
смо до би ли злат ну пла ке ту и спе ци -
јал ну на гра ду за нај бо љи играч ки ан -

Ско пља. Ве о ма по се ће ни са др жа ји Фе -
сти ва ла би ли су и из ло жба Ет но граф -
ског му зе ја у Бе о гра ду под на зи вом
„Шу ма диј ска сук ња 1860–1960” у хо -
лу Град ске упра ве Пан че ва, као и про -
мо ци ја ком пакт-ди ска „Вр би це, вр бо
зе ле на”, на ко јем је пред ста вље но тра -
ди ци о нал но му зич ко на сле ђе при -
зрен ске Го ре.

Ре пер то ар пр вог из во ђач ког ан сам -
бла у 2016. го ди ни обо га ћен је по -
став ком ко ре о гра фи је за игре Ср ба
из ру мун ског де ла Ба на та. Деч ји ан -
сам бли ни жих и ви ших раз ре да успе -
шно су се пред ста ви ли у Бач кој То по -
ли. У ка те го ри ји од пр вог до че твр тог
раз ре да из ве де не су игре из Свр љи -
шке ко тли не и осво је на је злат на пла -
ке та. У ка те го ри ји од пе тог до осмог
раз ре да из ве де не су игре из Пи рот -

ског по ља и осво је на је
злат на пла ке та, а по себ -
но вред но па жње и по -
ме на је осва ја ње мак си -
мал них 100 по е на, што
је пр ви пут за бе ле же но
у 55 го ди на ду гој исто -
ри ји фе сти ва ла. Деч ји
ан самбл ви ших раз ре да
пред ста вљао је Вој во ди -
ну на 11. смо три деч јих
фол клор них ан сам ба ла
Ср би је у Ва ље ву, где су
игре из Пи рот ског по ља
на гра ђе не злат ном пла -
ке том.

Успе шан низ на ста -
ви ли су и чла но ви пр вог
из во ђач ког ан сам бла,
там бу ра шког и на род ног
ор ке стра. У про гра му 53.
фе сти ва ла му зич ких дру -
шта ва Вој во ди не у Ру ми
из ве де не су игре Ср ба из
ру мун ског де ла Ба на та
и игре из Гор ње Пчи ње.
Осво је ни су пр во ме сто
и злат на пла ке та за про -
грам у це ли ни, као и на -
гра де жи ри ја умет нич -
ких ру ко во ди ла ца за нај -
бо ље пе ва ње фол клор -
ног ан сам бла, нај бо љу

игра чи цу (Ми ли ца Ал те ров) и но ву
ко ре о гра фи ју.

Ан сам бли „Па у но ви ћа” то ком 2016.
го ди не пред ста ви ли су се ши ром Ср -
би је: у Бе о гра ду, Жи ти шту, Но вом Са -
ду, Кра ље ву, Сив цу, Ку че ву, Сме де -
ре ву, Ва ље ву, Су бо ти ци, Вр ба су, Ста -
рој Па зо ви и на Див чи ба ра ма. По себ -
но се из два ја ју уче шћа на отва ра њу
из ло жбе „Гуњ, је лек, пр слук”, на 25.
фе сти ва лу ет но ло шког фил ма у Ет -
но граф ском му зе ју у Бе о гра ду, као и
на до че ку прин ца Чар лса, фе сти ва лу
Ср ба ста ро се де ла ца у Сив цу и 49. смо -
три на род ног ства ра ла штва „Хо мољ -
ски мо ти ви” у Ку че ву. У про гра му
осмог фе сти ва ла „Пан че во – град игре”

ИГРА ЛИ, УЖИ ВА ЛИ, А И ДА ЉЕ ИМ ЈЕ ЈЕД НА КО ОД ЛИЧ НО
ФЕЉТОН: СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП” (6) Пише: Дејан Трифуновић

Си би ру, где се на ла зе нај зна чај ни ја
из во ри шта наф те и га са.

Ју би лар на 2018. го ди на про те кла
је у зна ку обе ле жа ва ња зна чај них ју -
би ле ја: 70 го ди на по сто ја ња КУД-а и
40 го ди на спон зор ства. И у го ди ни ју -
би ле ја оства ре ни су зна чај ни ре зул -
та ти: на 57. МФДВ-у у Бач кој То по ли
у ка те го ри ји ни жих раз ре да из ве де не
су срп ске игре из Бач ке и осво је на је

шест брон за них пла ке та с по кра јин -
ских и ре пу блич ких фе сти ва ла, као и
два пр ва, јед но дру го и два тре ћа ме -
ста на ме ђу на род ним фе сти ва ли ма.

Обе ле жа ва ње ју би ле ја за кљу че но је
све ча ном ака де ми јом, из ло жбом и ве -
ли ким кон цер том у чи јем про гра му
су се пред ста ви ли сви ан сам бли и сек -
ци је дру штва.

(Крај)

Деч ји ан самбл ви ших раз ре да: игре из Пи рот ског по ља на 55. МФДВ-у 
у Бач кој То по ли

раз ре да уче ство вао у про гра му фе сти -
ва ла „Ли ци дер ско ср це” у Ужи цу.

На ме ђу на род ној сце ни ан сам бли
„Па у но ви ћа” би ли су при сут ни у Сло -
вач кој, Тур ској, Швај цар ској и Бу гар -
ској. На фе сти ва лу у Ис тан бу лу осво -
је на је спе ци јал на на гра да за нај бо љи
ко стим, а свад бе ни оби ча ји Ср ба пред -
ста вље ни су на фе сти ва лу у Га бро ву у
Бу гар ској. У про гра му Сед мог ме ђу -
на род ног фе сти ва ла деч јих фол клор -
них ан сам ба ла „Пан че во – град игре”
уче ство ва ли су КУД-ови из Бу гар ске,
Ма ке до ни је, Ужи це, Ба тај ни це и Пан -
че ва. У про гра ми ма 15. су сре та из -
вор них пе вач ких гру па пред ста ви ли
су се ан сам бли и гру пе из Вр шца,
Ужи ца, Шта вља, Бе о гра да, Пан че ва и

Тур не ја по Швај цар ској, Со ло турн 2017: ко лаж ига ра из Шу ма ди је

На гра ђе ни трио на фе сти ва лу у Зво ле ну 
у Сло вач кој 2017. го ди не: Ва ња Чу ка но вић, 

Јо ва на Ве лич ко вић и Јо ва на Гру бић

самбл. Из во ђе ње вла шких ига ра из
се ла Ко би шни це код Не го ти на на гра -
ђе но је и на 12. смо три у Ва ље ву. Зна -
чај но уче шће пр вог из во ђач ког ан -
сам бла, на род ног ор ке стра и жен ске
гру пе пе ва ча оства ре но је у про гра му
фе сти ва ла ака дем ских фол клор них
ан сам ба ла у Зво ле ну у Сло вач кој, где
је осво је на спе ци јал на на гра да за стил -
ско из во ђе ње на род не пе сме.

То ком 2017. го ди не сек ци је „Па у -
но ви ћа” пред ста ви ле су се пу бли ци у
Ср би ји у Ра ти ни, Сив цу, Звор ни ку,
Иђо шу, Сме де ре ву, При сло ни ци, Стар -
че ву, Круп њу, Но вом Са ду и Бе о гра -
ду. Деч ји и омла дин ски ан самбл би -
ли су у Бу гар ској, док је у са рад њи с
ге не рал ним спон зо ром „НИС – Га -
спром њеф том” оства ре но пред ста -
вља ње срп ске тра ди ци о нал не кул ту -
ре у Ру си ји, гра ду Нај а бр ску у далеком

злат на пла ке та, док су у ка те го ри ји
ви ших раз ре да из ве де не игре из До -
ње Ја се ни це, ко је су на гра ђе не злат -
ном пла ке том и спе ци јал ном на гра -
дом за нај бо љи играч ки ан самбл. На
13. смо три у Ва ље ву осво је но је пр во
ме сто и злат на пла ке та. Успе шан низ
деч јих ан сам ба ла на ста ви ли су пр ви
из во ђач ки ан самбл и на род ни ор ке -
стар на 55. МФДВ-у у Ру ми, где су
игре из Хо мо ља и Ко би шни це на гра -
ђе не злат ном пла ке том. У го ди ни ју -
би ле ја оства ре на су и уче шћа у про -
гра ми ма ме ђу на род них фе сти ва ла
фол кло ра у на шој зе мљи и ино стран -
ству: Грч кој, Ита ли ји и Ре пу бли ци
Срп ској, као и у про гра ми ма нај зна -
чај ни јих ма ни фе ста ци ја из вор ног ства -
ра ла штва ши ром на ше зе мље.

То ком 70 го ди на по сто ја ња осво је -
но је 78 злат них, осам сре бр них и

Се кре та ри јат за по ре ску ад ми ни стра -
ци ју гра да Пан че ва оба ве шта ва по ре -
ске об ве зни ке ко ји не во де по слов не
књи ге – фи зич ка ли ца да 14. фе бру а -
ра до спе ва пр ва ра та за по рез на имо -
ви ну за 2019. У то ку је до ста ва уплат -
ни ца.

Код по ре ских об ве зни ка ко ји су у
про пи са ним ро ко ви ма пла ћа ли оба -
ве зе из нос на уплат ни ци је у ви си ни
оба ве зе утвр ђе не за по след ње тро ме -

сеч је 2018. Код свих оста лих из нос за
упла ту чи ни не пла ће на глав ни ца по
ре ше њи ма уве ћа на за ка ма ту об ра чу -
на ту у скла ду са за ко ном и из нос пр -
ве ра те за по рез на имо ви ну за 2019.

Мо ле се об ве зни ци да бла го вре ме -
но из ми ре сво је оба ве зе ка ко би из бе -
гли об ра чу на ва ње и пла ћа ње ка ма те,
као и по кре та ње пре кр шај ног по сту -
па ка и по ступ ка принуднe наплатe.

С. Т.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Пр ва ра та за по рез



Агро е ко си сте ми су де ло ви
коп на на ко ји ма се од ви ја
по љо при вред на про из вод ња,
на ста ли под ути ца јем ан тро -
по ге ног фак то ра, на ме сти -
ма при род них еко си сте ма.
Ме ђу соб но се раз ли ку ју по
биљ ним и жи во тињ ским вр -
ста ма ко је се на њи ма га је,
али и по усло ви ма ко је као
ста ни шта ових ор га ни за ма
обез бе ђу ју.

Са еко ло шког ста но ви шта,
ства ра ње по љо при вред них
про из вод них про сто ра и у
окви ру њих ус по ста вља ње
агро е ко си сте ма пред ста вља
на си ље над при ро дом трај -
ног ка рак те ра, где вла да ју са -
свим дру га чи ји од но си од
оних у из вор ном еко си сте му.
На тим по вр ши на ма на ру ша -
ва се при род на рав но те жа
сло бод не сре ди не, за ра чун
ма лог бро ја би ља ка и до ма -
ћих жи во ти ња, ко је чо век га -
ји ра ди до би ја ња хра не и дру -
гих про из во да. Као по сле ди -
ца то га, струк ту ра и функ ци -
о ни са ње при род них и по љо -
при вред них еко си сте ма зна -
чај но се раз ли ку ју. Про ток
енер ги је у агро е ко си сте ми ма
пот пу но је про ме њен у од но -
су на при род не еко си сте ме, а
кру же ње ма те ри је је сма ње -
но. Из но ше ње ма те ри је и
енер ги је же твом у пот пу но -
сти ре ме ти сва ку рав но те жу,
а си стем се мо же одр жа ти са -
мо ако чо век спо ља уно си ма -
те ри је у об ли ку ђу бри ва, а
енер ги ју у об ли ку соп стве ног
ра да или од ре ђе не ко ли чи не
фо сил них го ри ва, по треб них
за рад по љо при вред них ма -
ши на. Због упро шћа ва ња спо -
ља шње сре ди не и сма ње ња
еко ло шких ин тер ак ци ја агро -
е ко си сте ми су мно го ма ње
ста бил ни од при род них.

Основ но обе леж је по љо -
при вред не про из вод ње у Ср -
би ји је ње но ин тен зи ви ра ње
с ци љем за до во ље ња све ве -
ћих по тре ба за хра ном, али
и све ја че те жње за ства ра -
њем про фи та. При ро да ње -
не струк ту ре и пре о вла да ва -
ју ћих стра те ги ја ко је фа во -
ри зу ју ма сов ну, спе ци ја ли -
зо ва ну про из вод њу, мо но кул -
ту ру усе ва, пре ко мер ну упо -
тре бу син те тич ких ђу бри ва
и пе сти ци да (хе ми за ци ја по -
љо при вре де) и ме ха ни за ци -
је, до ве ли су до раз ли чи тих
по ре ме ћа ја у би о ло шкој рав -
но те жи агро е ко си сте ма и ње -
го ве де гра да ци је. До кра ја
де ве де се тих го ди на два де се -
тог ве ка раз ви јан је кон цепт
за шти те агро е ко си сте ма си -
сте мат ском кон тро лом са др -
жа ја ксе но би о ти ка (ма те ри -
је ан тро по ге ног по ре кла) у
зе мљи шту, ва зду ху и во ди,
биљ ка ма и жи во ти ња ма (еко -
ток си ко ло шки мо ни то ринг).
Те же ћи раз во ју ин тен зив не
биљ не про из вод ње, по љо при -
вред на на у ка у Ср би ји раз -
ви ла је си сте ме у ко ји ма се
во ди ра чу на о: би лан су хра -
ни ва, ро ко ви ма упо тре бе ђу -
бри ва у скла ду с по тре ба ма
би ља ка, пла ни ра ним при но -
сом, кли мат ским усло ви ма,
ре зер ва ма хра ни ва у зе мљи -

шту, пра го ви ма штет но сти
па то ге на и штет них ин се ка -
та и сл. Ме ђу тим, при ме на
ова квог кон цеп та на мет ну ла
је пи та ња: ка ко ус по ста ви ти
кон тро лу упо тре бе син те тич -
ких ин пу та, спре чи ти њи хо -
ву зло у по тре бу, сма њи ти не -
зна ње ко ри сни ка и те жњу
ком па ни ја да све ви ше та -
квих ин пу та про да ју, па ре -
зул та ти ова квог при сту па ни -
су би ли до вољ ни.

Га је ћи јед ну биљ ну вр сту,
чо век у агро е ко си сте му ства -
ра по себ ну жи вот ну за јед ни -
цу, агро би о це но зу у ко јој се
рав но те жа одр жа ва ве штач -
ки. Ка ко би би ли обез бе ђе ни
не сме тан раст, раз ви ће и ве -
ћи при нос, уни шта ва ју се мно -
ге кон ку рент ске биљ не вр сте
(ко ро ви), као и жи во тињ ске
(ште то чи не). Та ко је у то ку
раз во ја по љо при вре де до шло
до опа да ња број но сти мно -
гих ди вљих вр ста би ља ка и
жи во ти ња, што је ши ре до ве -
ло до сма ње ња би о ло шке ра -
зно вр сно сти (би о ди вер зи тет).
Ве ли ки део да на шње свет ске
про из вод ње хра не (75%) чи -
ни про из вод ња све га 25 биљ -
них и жи во тињ ских вр ста.
Тренд спе ци ја ли за ци је и мо -
но кул ту ре из ра жен је и у Ср -
би ји, па та ко про из вод ња ку -
ку ру за за у зи ма чак 40% од
укуп но ко ри шће ног по љо при -
вред ног зе мљи шта. Те жња за
по сти за њем уни форм но сти
на свим ни во и ма до ве ла је
до то га да је око 75% ге не -
тич ке ра зно вр сно сти по љо -
при вред них усе ва ши ром све -
та из гу бље но од де ве де се тих
го ди на про шлог ве ка (EC).
Све то го во ри да је нај у гро -
же ни ји део би о ди вер зи те та
по љо при вред ни би о ди вер зи -
тет (агро би о ди вер зи тет), а с
дру ге стра не ње го ва нај ва -
жни ја уло га је да еко ло шким
ин тер ак ци ја ма обез бе ди одр -
жи вост агро е ко си сте ма.

Кон цепт за шти те агро е ко -
си сте ма, за сно ван на агро е -
ко ло шким ме ра ма, са став ни
је део на ци о нал них агро е ко -
ло шких по ли ти ка зе ма ља
чла ни ца ЕУ. На стао је као
од го вор на не га тив не по сле -
ди це ко је по љо при вре да има
по би о ди вер зи тет и жи вот ну
сре ди ну. У Ср би ји агро е ко -
ло шке ме ре још увек ни су
до не те, али је 2010. го ди не
на пра вљен „Агро е ко ло шки
про грам за Ср би ју”, ко ји пред -
ста вља до бар основ за уво ђе -
ње прав них про пи са за да љу
при ме ну у прак си. Европ ска
ко ми си ја усва ја ју ћи IPARD
II про грам за Ср би ју, за пе -
ри од до 2020. го ди не, пред -
ви де ла је фи нан си ра ње агро -
е ко ло шких ме ра. Не ке од ме -
ра ко је се под сти чу, а ко ји ма
се ди рект но шти ти агро е ко -
си стем, је су: сма ње ње и по -
сте пе но из ба ци ва ње из упо -
тре бе син те тич ких ђу бри ва и
пе сти ци да, при ме на пло до -
ре да са уче шћем по кров них
усе ва, као и кон зер ва циј ска
об ра да зе мљи шта. Охра бру -
је се уво ђе ње си сте ма ор ган -
ске про из вод ње и екс тен зив -
но упра вља ње па шња ци ма.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 8. фебруар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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За шти та 
агро е ко си сте ма

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Пан че вач ка пре ми је ра
фил ма „Те рет” 
Ог ње на Гла во ни ћа

Кул тур ни цен тар Пан че ва при -
пре мио је бо гат кул тур но-умет -
нич ки про грам за фе бру ар.
По чет ком ме се ца пу бли ка мо -
же оче ки ва ти пре ми је ру филм -
ског оства ре ња „Те рет” Пан -
чев ца Ог ње на Гла во ни ћа, пред -
ста ву „Ко ре шпо ден ци ја” „Зве -
зда ра те а тра”, ро ман тич ни
кон церт „Не вер них бе ба”, мул -
ти ме ди јал ну из ло жбу „Ко лек -
ци ја де це ни ја”, деч ју пред ста -
ву „Чу де сна шу ма” и пред -
ставља ње из да вач ке ку ће
„Хеликс”.

Де би тант ски игра ни филм
„Те рет” Пан чев ца Ог ње на Гла -
во ни ћа, ко ји је свет ску пре ми -
је ру имао на Кан ском фе сти -
ва лу у окви ру про гра ма „Пет -
на ест да на ау то ра”, при ка зи ва -
ће се 8. и 9. фе бру а ра од 19 и
21, у дво ра ни Кул тур ног цен -
тра Пан че ва. Ме ђу број ним
при зна њи ма за овај филм, Ог -
њен Гла во нић је осво јио и на -
гра ду за нај бо љег ре ди те ља на
ме ђу на род ним филм ским фе -
сти ва ли ма у Ки ни и Ма ро ку,
док је за нај бо љи ду го ме тра -
жни филм на гра ђен на „За греб
филм фе сти ва лу”. Филм пра -
ти Вла ду, во за ча ка ми о на, у то -
ку НА ТО бом бар до ва ња Ср би -
је 1999. го ди не. Док про ла зи
кроз не по зна те пре де ле, окру -
жен по сле ди ца ма ра та, он не
зна и не же ли да зна шта пре -
во зи, али тај то вар с вре ме ном
по ста је ње гов те рет. Уло ге ту -
ма че Ле он Лу чев, Па вле Че ме -
ри кић, Та ма ра Кр цу но вић и
дру ги.

У не де љу, 10. фе бру а ра, од
19.30, на про гра му је по зо ри -
шна пред ста ва „Ко ре шпо ден -
ци ја” „Зве зда ра те а тра”, у ре -

ПОД НО ШЕ ЊЕ ЗAХТEВА ЗA OСЛOБAЂAЊE OД ПДВ-a

Од по чет ка го ди не eлeк трoнски
Зaхтeви зa oслoбaђaњe oд по -
ре за на до да ту вред ност од по -
чет ка 2019. го ди не под но се се
ис кљу чивo eлeк трoнским пу -
тeм. Нa сajту Пoрeскe упрaвe
oбjaвљeнo je кoрисничкo упут -
ствo зa пoртaлску aпликaциjу
под на зи вом „Прojeкaт: Рe-
фaк ци ja и oслoбaђaњe oд
плaћaњa ПДВ-a”, у ко јем су
да те ин струк ци је за под но ше -
ње зах те ва пре ко пор та ла
„еПо ре зи”.

Кoрисничкo упут ствo je зa-
снoвaнo нa измeнaмa Прaвил -
никa o рeфaкци jи и Прaвил -

ни кa o oслoбoђeњи мa oд ПДВ-
a с прaвoм нa oдбитaк прeт -
хoд нoг пoрeзa. Измeнaмa пo-
мeну тих прaвилникa прo-
писaнo je дa сe зaхтeви зa издa-

вaњe пoтвр дa o пoрeскoм oслo-
бoђeњу зa прoмeт дoбaрa и
услугa кojи сe вр ши у склaду с
мeђу нaрoд ним угoвoримa o
дoнaциjи, мeђу нaрoдним угo-

вoримa o крeди ту и дру гим
мeђунaрoдним угoвoри мa у
сми слу члaнa 24. стaв 1. тaч.
16a) дo 16в) Зaкoнa o по ре зу
на до да ту вред ност мо гу пoднo-
си ти искљу чи вo eлeк трoн ским
путeм прeкo пoр тaлa Пoрeскe
упрaвe „eПoрeзи” oд 1. ја ну а -
ра 2019. гoдинe.

ВЕ ЧЕ ФИН СКЕ КУЛ ТУ РЕ У ДО МУ ОМЛА ДИ НЕ

Зе мља је зе ра, са у на и хе ви ме та ла
Го то во да не ма до га ђа ја из
обла сти кул ту ре у на шем гра -
ду ко ји у по след ње вре ме не
бе ле жи сјај ну по се ће ност, ма
о ко јој те ми или вр сти пер фор -
ман са да је реч. То је са мо по
се би до бра вест. Пан чев ци и
Пан чев ке су очи то жед ни ква -
ли тет них про гра ма, а у су бо ту,
2. фе бру а ра, до ка за ли су и да
во ле да на у че не што но во. Та -
да је, на и ме, у дво ра ни „Апо -
ло” при ре ђе но ве че фин ске кул -
ту ре, а од зив пу бли ке је био
та кав да се тра жи ла сто ли ца
ви ше.

О зе мљи са око пет ми ли о -
на ста нов ни ка, пре ко два ми -
ли о на са у на, ви ше од 180.000
је зе ра, пет на ест па де жа у је -
зи ку, по зна тој и по ве ли ком
бро ју по зна тих, ма хом хе ви
ме тал бен до ва (HIM, „Night

Wish”, „Апо ка лип ти ка”...) го -
во ри ли су чла но ви Срп ско-
фин ског дру штва „Се у ра” из
Бе о гра да: Ми ро слав Цвет ко -
вић, Оли ве ра Сте ва но вић, Ка -
та ри на Ми са и ло вић, Ди ми -
три је Цр нић и Ја сна Сте ва но -
вић. Пу бли ка је има ла при -
ли ку и да по гле да ин те ре сант -
не и на дах њу ју ће фо то гра фи -
је Хел син ки ја ко је је сни ми ла
На ђа Сте ва но вић, али и да
ужи ва у не ко ли ко тра ди ци о -
нал них фин ских пе са ма у из -
вед би „Се у ри ног” хо ра.

Дру штво „Се у ра” осно вао је
2009. го ди не Че до мир Цвет -
ко вић (1925–2014), по ли гло -
та по знат по то ме што је с
фин ског на срп ски пре вео „Пи -
пи Ду гу Ча ра пу”. Ово дру штво
је до да нас оста ло је ди но ме -
сто не са мо у Ср би ји већ и у

ре ги о ну где мо же те на у чи ти
фин ски је зик, за пе ва ти на ње -
му и са зна ти не што ви ше о

овој жи во пи сној зе мљи и ње -
ном на ро ду.

Д. К.

ЗА НИ МЉИВ КУЛ ТУР НИ ПРО ГРАМ У ФЕ БРУ А РУ

НА РЕ ПЕР ТО А РУ НА ГРА ЂИ ВА НИ
ФИЛМО ВИ И ПРЕД СТА ВЕ

да сви ра ју је ди но оно што осе -
ћа ју без ком про ми са, чла но -
ви „Не вер них бе ба” из бо ри ли
су се за сво ју чвр сту по зи ци ју
на срп ској поп-рок сце ни и
де кла ри са ли као скуп из у зет -
них му зи ча ра ко ји нај бо ље од
се бе да ју на кон цер ти ма. То -
ком ка ри је ре ду ге два де сет
пет го ди на одр жа ли су пре ко
две хи ља де кон це ра та и об ја -
ви ли се дам сту диј ских ал бу -
ма. На сту пи ли су као пред -
гру па гру пи „То то” 2006. го -
ди не на „Та шмај да ну”, као и
на кон цер ту Ле ни ја Кра ви ца
у „Бе о град ској аре ни” 2008.
го ди не. На ал бу му „Иза обла -
ка” оства ре на је са рад ња са
свет ски по зна тим му зи ча ром
Сај мо ном Фи лип сом из гру -
пе „То то”.

Мул ти ме ди јал на из ло жба
„Ко лек ци ја де це ни ја” би ће
отво ре на у че твр так, 21. фе -
бру а ра, у 19 са ти, у Га ле ри ји
Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа.
Реч је о ку сто ско-умет нич ком
ис тра жи ва њу ку сто са Zorane
Đaković Minniti и умет ни ка Си -
ни ше Или ћа у са рад њи са Ива -
ном Мар кез Фи ли по вић, уред -
ни цом про гра ма ви зу ел них

жи ји Гор чи на Сто ја но ви ћа.
Рад ња се де ша ва у Бе о гра ду и
Бе чу 1847/1848, пре и за вре -
ме Ма ђар ске бу не. У сре ди -
шту из ван ред не, ду хо ви те
сцен ске при че је су од но си у
имућ ној, углед ној по ро ди ци,
по сло ви у њи хо вој успе шној
фир ми, унук и син, ко ји се за -
гле дао у ви спре ну цир ку ску
да му, али је за пра во, на свој
на чин, кљу чан кон текст ко ји
се кроз све то пре ла ма и у
коме се све огле да. „Ко ре -
шподен ци ја” је, ка ко се по ка -
за ло, ак ту ел на и у да на шњем
вре ме ну, јер се ба ви ти ме ка -
ко и на ко ји на чин са чу ва ти
по ро ди цу.

У пред ста ви игра ју Бра ни -
слав Ле чић, Слав ко Шти мац,
Ани ца До бра, Јо а ким Та сић,
Је ле на Сту пља нин и Бран ко
Ви да ко вић.

Му зич ки са став „Не вер не
бе бе” одр жа ће ро ман тич ни
кон церт по во дом Да на за љу -
бље них у че твр так, 14. фе бру -
а ра, у 20 са ти, у дво ра ни Кул -
тур ног цен тра Пан че ва.  Ка -
рак те ри стич ни по иде ји од ко -
је ни су хте ли да од сту пе ни у
нај те жим го ди на ма и же ле ћи

умет но сти и ко лек ци је Кул тур -
ног цен тра Пан че ва. Из ло жба
ће об у хва ти ти и из ло жбу ра -
до ва умет ни ка Си ни ше Или -
ћа, На де жде Но ви чић, Anssi
Kasitonni, Кар стен Кон рад,
Оли ве ре Пар лић, Ду брав ке Се -
ку лић, Љу би це Цу це Со кић,
Ани ке Стрем и дру гих. Иде ја
ку сто ско-умет нич ког ис тра жи -
ва ња „Ко лек ци ја де це ни ја” је
отво ре на плат фор ма ко ја по -
ла зи од про ми шља ња и по зи -
ци о ни ра ња ко лек ци је „Ок то -
бар ски са лон”, фор ми ра не око
јед не од груп них из ло жби на
кул тур ном про сто ру бив ше Ју -
го сла ви је. Из ло жбе отва ра ју
пи та ња ка ко ко лек ци ја ути че
на умет нич ку сце ну у свом
окру же њу, ка ко је де фи ни ше
и ка ко по кре ће да ља умет нич -
ка раз ми шља ња и про дук ци ју
ра до ва. Из ло жба ће тра ја ти до
пет ка, 8. мар та.

У уто рак, 26. фе бру а ра, у 19
са ти, у Га ле ри ји Ми ло ра да Ба -
те Ми ха и ло ви ћа би ће пред -
ста вље на Из да вач ка ку ћа „Хе -
ликс”. На про мо ци ји ће уче -
ство ва ти др Ми лан Ћир ко вић,
др Ср ђа Јан ко вић и Бо јан Сто -
ја но вић. Из да вач ка ку ћа „Хе -
ликс” осно ва на је 2005. го ди -
не с ци љем да срп ско тр жи -
ште књи га обо га ти нај бо љим
свет ским на сло ви ма из обла -
сти по пу лар не на у ке. На ши
чи та о ци мо ћи ће да ужи ва ју у
де ли ма пи са ца ко ји има ју дар
да фор мал ни је зик на у ке пре -
то че у уз бу дљи во шти во што
се с ла ко ћом чи та и раз у ме.
Ри чард До кинс, Бра јан Грин,
Ми чио Ка ку, Карл Сеј ган, Мет
Ри дли, Сти вен Пин кер, Џон
Гри бин, Пол Деј вис и мно ги
дру ги по зна ти ау то ри чи не
ства ра лач ку ба зу чи ја ће де ла
„Хе ликс” об ја ви ти на срп ском
је зи ку.

Страну припремила
Мирјана 

Марић 



Бор ба про тив ба ца ња
ре ци кла бил ног 
от па да

Го ди шње на 
де по ни ја ма „за ко па мо”
50 ми ли о на евра

Пре ма на ја ва ма Ми ни стар ства
за шти те жи вот не сре ди не, до
кра ја го ди не би ће до не та од лу -
ка ко јом ће се по тро ша чи ма у
Ср би ји омо гу ћи ти да у про дав -
ни це вра ћа ју ам ба ла жу уз на -
кна ду тр го ва ца. Ме то до ло ги ја
још увек ни је утвр ђе на, па се не
зна да ли ће тр гов ци, ка да им се
до не су ста кле не и пла стич не
фла ше, ли мен ке итд., еко ло шки
све сним гра ђа ни ма вра ћа ти од -
ре ђен из нос нов ца, или ће им
се на не ки дру ги на чин да ва ти
на кна да за вра ће ну ам ба ла жу.

У то ку је из ра да сту ди је о та -
ко зва ном де по зит ном си сте му,
ко ја ће се, пре ма на ја ви еко ло -
шког ми ни стар ства, за не ко ли -
ко не де ља на ћи на јав ној рас -
пра ви и по ње ном окон ча њу Ми -
ни стар ство ће до не ти од лу ку.
Оче ку је се да ће до кра ја ове го -
ди не би ти де фи ни са на пра ви ла
игре и да ће Ср би ја, по пут раз -
ви је них зе ма ља, по че ти да при -
ме њу је овај у све ту по зна ти ме -
ха ни зам то ко ва от па да.

Да под се ти мо, над ле жно ми -
ни стар ство је пре две го ди не
по кре ну ло кам па њу про тив упо -
тре бе пла стич них ке са. До не та
је од лу ка о на пла ћи ва њу ових
вре ћи ца, ко ју ве ћи на тр го вин -
ских ла на ца ме се ци ма успе -
шно спро во ди. Ка да је реч о
ефек ти ма ове ак ци је, пре ма на -
во ди ма Ми ни стар ства за за -
шти ту жи вот не сре ди не, ова
ме ра сма њи ла је њи хо во ко ри -
шће ње за 70 од сто. Иде ја је да
се пла сти ка овог ти па пот пу но
из ба ци из упо тре бе, или да се
ко ри шће ње пла стич них ке са
све де на ми ни мум – ис под пет
од сто. Тр го вин ски лан ци су ке -
се на пла ћи ва ли два ди на ра, али

Се кре та ри јат за јав не слу -
жбе и со ци јал на пи та ња
Град ске упра ве Пан че ва оба -
ве шта ва уче ни ке од но сно ро -
ди те ље ма ло лет них ђа ка ко -
ји ре дов но по ха ђа ју сред ње
шко ле на те ри то ри ји дру гог
гра да/оп шти не Ју жно ба нат -
ског управ ног окру га, а пре -
ма ко ји ма ЈКП „Ау то тран -
спорт Пан че во” не ма ре дов -
не днев не ли ни је, да од 1.
фе бру а ра мо гу да под не су
зах тев за ре гре си ра ње тро -
шко ва пре во за у Град ском
услу жном цен тру, у кан це -
ла ри ји број 21.

За ин те ре со ва ни мо гу да
пре у зму обра зац зах те ва на

сај ту Гра да Пан че ва (www.pan-
cevo.rs/dokumenta/socijalna-
zastita/) или у Град ском услу -
жном цен тру. До дат не ин фор -
ма ци је мо гу се до би ти на број
те ле фо на 308-871, а осо ба за -
ду же на за кон такт је Дра га на
Да чић, за по сле на у Се кре та -
ри ја ту за јав не слу жбе и со -
ци јал на пи та ња Град ске упра -
ве Пан че ва.

Реч је о ре а ли за ци ји пра ва
на ре гре си ра ње тро шко ва пре -
во за уче ни ка пре ма Од лу ци
о фи нан сиј ској по др шци по -
ро ди ци с де цом на те ри то ри -
ји гра да Пан че ва, ко ју је до -
не ла пан че вач ка ло кал на са -
мо у пра ва.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 8. фебруар 2019.
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Страну припремиo 

Зоран
Станижан

РЕ ГРЕ СИ РА ЊЕ ТРО ШКО ВА ПРЕ ВО ЗА

Град по ма же уче ни ци ма

НА ЦИ О НАЛ НИ МО ДЕЛ СТРУЧ НОГ УСА ВР ША ВА ЊА УЧЕ НИ КА

Ду ал но обра зо ва ње у Вој во ди ни

НО ВА КАМ ПА ЊА МИ НИ СТАР СТВА ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ПО ВРА ЋАЈ НОВ ЦА ЕКО ЛО ШКИ 
СВЕ СНИМ ГРА ЂА НИ МА

Агенција за заштиту живот-
не средине прошле године је
поднела 1.987 прекршајних
пријава против фирми које
нису, у складу са законом о
токовима отпада, доставиле
извештаје о генерисању от-
пада. Према наводима те

агенције, до сада је око 10.000
предузећа испунило овај зах-
тев, а рок за подношење го-
дишњих извештаја о отпаду
истиче 31. марта. Агенција
ће од ове године контроли-
сати истинитост података ко-
ји се налазе у достављеној
документацији. Како кажу,
уочено је да многа лица у
фирмама која су задужена за

реализацију овог посла про-
слеђују произвољне податке
односно достављају лажне
извештаје.

Према подацима Агенције
за заштиту животне средине,
у нашој држави на годишњем
нивоу генерише се више од

11,4 милиона тона отпада,
што је 1,6 тона по становни-
ку. Вреди истаћи да лажни
извештају настају пре свега
због тога што власници фир-
ми на тај начин желе да сма-
ње трошкове пословања, јер
се на основу ових докумена-
та обавља обрачун накнаде за
заштиту животне средине по
начелу „загађивач плаћа”.

ТОКОВИ ОТПАДА У СРБИЈИ

Агенција упозорава
фирме

Ком па ни ја „Фин тел енер ги -
ја” до не ла је од лу ку да у Вој -
во ди ни поч не из град ња нај -
ве ће ве тро е лек тра не у Евро -
пи, под на зи вом „Ма е страл
ринг”. Од бор ди рек то ра oве
фир ме, на во ди се у ком па -
ниј ском са оп ште њу, од лу чио
је да по кре не ам би ци о зан про -
је кат за из град њу но вих ве -
тро пар ко ва, ме ђу ко ји ма се
на ла зи и про је кат раз во ја нај -
ве ћег ве тро пар ка на европ -
ском кон ти нен ту, ко ји ће би -
ти сме штен у на шој рав ни ци.

У по ме ну тој ком па ни ји твр -
де да ће по окон ча њу овог но -
вог ин ве сти ци о ног ци клу са
Ср би ја би ти ме ђу нај ра зви је -
ни јим зе мља ма све та ка да је

реч о енер гет ској тран зи ци ји
с фо сил них го ри ва до чи сте
енер ги је. Да под се ти мо, „Фин -
тел енер ги ја” је пи о нир у про -
из вод њи елек трич не енер ги је
из об но вљи вих из во ра на Бал -
ка ну, где по слу је већ чи та ву
де це ни ју и пред ста вља јед ног
од нај зна чај ни јег ин ве сти то -
ра из ове обла сти у Ср би ји. У
овом пе ри о ду из гра ди ла је и
пу сти ла у рад пр ва два ве тро -
пар ка у Ср би ји и при во ди кра -
ју из град њу тре ћег.

Тре нут но се ре а ли зу је дру -
га фа за, то јест про ши ру је се
ка па ци тет по сто је ће ве тро е -
лек тра не „Ко ша ва”, сна ге 69
МW, за још до дат них 52 МW
ин ста ли са не сна ге.

НАЈ ВЕ ЋИ ВЕ ТРО ПАРК У ЕВРО ПИ

„Ма е страл ринг” 
у нашој покрајини?!

су не дав но по ди гли це не и ко -
ли ко ће оне ићи го ре или до -
ле, за ви си од њи хо ве про це не.
Не ка удру же ња по тро ша ча се
бу не про тив ова квог по на ша -
ња тр го ва ца, јер у по ди за њу це -
не ке са, ка ко ка жу, ви де по -
хле пу тр го вин ских ла на ца.

Не е фи ка сан си стем
Циљ по кре та ња но ве кам па ње
и до но ше ња но вог пра вил ни ка
је сте да се за у ста ви не кон тро -
ли са но од ла га ње пла стич них и
ста кле них бо ца и ли мен ки на
де по ни је и у при ро ду. Чи ње -
ни ца је да у на шој др жа ви још
увек не по сто ји ефи ка сан си -
стем при ку пља ња от па да, што
због не до стат ка нов ца, што због
то га што у ве ћи ни ло кал них
за јед ни ца ни је из гра ђе на еко -
ло шка свест.

За ни мљи во је да тр го вин ски
лан ци ко ји по слу ју код нас, у
дру гим зе мља ма где та ко ђе оба -
вља ју ову де лат ност у про дај -
ним објек ти ма по се ду ју ау то -
ма те за от куп ам ба ла же. Мно -
ги од њих су вољ ни да та кву
прак су при ме не и код нас, али
че ка ју за кон ко ји ће де фи ни -
са ти пра ви ла. Код нас се на го -
ди шњем ни воу пре ра ди све га

де сет од сто овог ти па ре ци кла -
бил ног от па да, та ко се да про -
стом ра чу ни цом до ла зи до по -
да тка да го ди шње у при ро ду и
на де по ни је ба ца мо ре ци кла -
бил ни ма те ри јал у вред но сти
од око 50 ми ли о на евра. До бро
је по зна та ствар да се од ПЕТ
бо ца и пла сти ке мо гу на пра -
ви ти но ви зву ко бра ни за ко ри -
до ре, гу ме ни од бој ни ци за трам -
вај ске ши не и же ле зни це и још
мно го то га. Про блем је што
под сти цај них ме ра у Ср би ји
не ма, или су оне ма ле. Вре ди
на по ме ну ти да др жа ва још увек
ни је из ми ри ла ду го ва ња пре -
ма фир ма ма ко је се ба ве ре ци -
кла жом елек трич ног и елек -
трон ског от па да.

Зе ле ни фонд
От кад је пре де се так го ди на
уве де на еко ло шка так са с ци -
љем да се под стак не ре ци кла -
жна ин ду стри ја и обез бе де сред -
ства за чи сти ју жи вот ну сре -
ди ну, на пла та је из го ди не у
го ди ну све ве ћа, али је рас по -
де ла про бле ма тич на, као и то
што и да ље од ре ђе не ком па -
ни је из бе га ва ју да пла ћа ју за -
га ђи ва ње жи вот не сре ди не.
Европ ска уни ја је у не ко ли ко

Са рад ња шко ла и
при вре де

На ци о нал ни мо дел ду ал ног и
пред у зет нич ког обра зо ва ња
про мо ви сан је у по не де љак, 4.
фе бру а ра, пред став ни ци ма
шко ла, ком па ни ја и ад ми ни -
стра ци је у Скуп шти ни гра да
Но вог Са да. Скуп су ор га ни -
зо ва ли Ми ни стар ство про све -
те, на у ке и тех но ло шког раз -
во ја, Град Но ви Сад и При -
вред на ко мо ра Ср би је. Реч је
о сво је вр сном еду ка тив ном ка -
ра ва ну по гра до ви ма у Ср би ји
ко ји ор га ни зу је Ми ни стар ство
про све те с ци љем да се ло кал -
не за јед ни це и при вре да бо ље
ин фор ми шу о овом мо де лу
обра зо ва ња. Про шле не де ље
на пред ста вља њу на ци о нал ног
мо де ла у Зре ња ни ну уче ство -
ва ли су и пред став ни ци пан -
че вач ких струч них шко ла и
Ре ги о нал не при вред не ко мо -
ре Пан че во.

У Но вом Са ду, пред ве ли ким
бро јем зва ни ца, по кра јин ски
се кре тар за обра зо ва ње, про -
пи се, упра ву и на ци о нал не ма -
њи не – на ци о нал не за јед ни це
Ми хаљ Њи лаш ис та као је зна -

чај уво ђе ња ду ал ног обра зо ва -
ња и по др жао све ак тив но сти
и на по ре ко је спро во де Ми ни -
стар ство про све те, на у ке и тех -
но ло шког раз во ја Ре пу бли ке
Ср би је и При вред на ко мо ра
Ср би је. Обе ћао је да ће по кра -
јин ски се кре та ри јат ко ји он во -
ди пру жи ти сву нео п ход ну по -
моћ ка ко би ду ал но обра зо ва -
ње ко нач но за жи ве ло на те ри -
то ри ји Вој во ди не.

Ка ко је ре као, про цес уво ђе -
ња овог мо де ла струч ног обра -
зо ва ња про ши ру је се на дру ге
де лат но сти.

– Ис ку ство при ме не прин -
ци па ду ал ног обра зо ва ња, ко је
је по че ло у ма шин ству и елек -
тро тех ни ци, са да се пре но си и
на дру га под руч ја ра да, на дру -
ге ком па ни је и дру ге шко ле.
Све је ве ће ин те ре со ва ње и уче -
ни ка и по сло да ва ца од но сно
ком па ни ја да се ак тив но укљу -

че у овај про цес. Тра же ћи уче -
ни ке ко ји ће учи ти кроз рад,
они све ви ше ини ци ра ју уво -
ђе ње но вих ду ал них обра зов -
них про фи ла – ре као је Њи -
лаш и ис та као да ће За кон о
ду ал ном обра зо ва њу по че ти да
се при ме њу је од школ ске
2019/2020. го ди не. Сто га По -
кра јин ски се кре та ри јат за обра -
зо ва ње, про пи се, упра ву и на -
ци о нал не ма њи не – на ци о нал -
не за јед ни це, са гла сно За ко ну
о ду ал ном обра зо ва њу, раз ма -
тра пла ни ра ње ду ал них обра -
зов них про фи ла у са рад њи са
школ ским упра ва ма. Ка ко је
ре као, над ле жни у АП Вој во -
ди ни са гле да ће по тре бе при -
вре де од но сно ко ји су то по -
сло дав ци за ко је је утвр ђе но да
ис пу ња ва ју усло ве за из во ђе ње
уче ња кроз рад и за ко ја за ни -
ма ња су се они из ја сни ли да су
им по треб на.

Пре ма ре чи ма по моћ ни це
ми ни стра за ду ал но и пред у -
зет нич ко обра зо ва ње и вас пи -
та ње проф. др Га бри је ле Гру -
јић, ло кал на са мо у пра ва има
ва жну уло гу у том мо де лу
обра зо ва ња, јер пред ста вља
спо ну из ме ђу при вре де и обра -
зо ва ња. Она је из ја ви ла да су
кључ не те ме но ви за кон о ду -
ал ним сту ди ја ма, пра вил ни -
ци из те обла сти, уче нич ке
ком па ни је и раз вој пред у зет -
нич ких ком пе тен ци ја, а циљ
је да се об је ди ни про цес сти -
ца ња те о риј ских зна ња и прак -
тич них ве шти на. С дру ге стра -
не, Ми лош Ву че вић, гра до на -
чел ник Но вог Са да, ре као је
том при ли ком да је ва жно чу -
ти глас ре ал не при вре де о то -
ме ка кав је ка дар по тре бан,
јер без те ко му ни ка ци је не ма
успе ха. Ис та као је да је за јед -
нич ки циљ да мла ди лак ше
на ђу по сао, да оста ну да жи ве
ов де, те да њи хо ва рад на
оспосо бље ност бу де кључ ни
фак тор за при вла че ње но вих
ин ве сти ци ја.

У пре зен та ци ји На ци о нал -
ног мо де ла ду ал ног и пред у -
зет нич ког обра зо ва ња уче ство -
ва ле су по моћ ни ца ми ни стра
за пред школ ско и основ но обра -
зо ва ње и вас пи та ње Ве сна Не -
дељ ко вић и ди рек тор ка Ре ги о -
нал не при вред не ко мо ре Ју -
жно бач ког управ ног окру га
Oливера Си мо вић.

на вра та упо зо ри ла Вла ду Ре -
пу бли ке Ср би је да је нео п ход -
но што пре пред у зе ти ме ре ка -
ко би се ја сно де фи ни сао тзв.
зе ле ни фонд. Но вац ко ји се
при ку пља на осно ву за га ђи ва -
ња жи вот не сре ди не ули ва се у
бу џет Ре пу бли ке Ср би је, па је
по ста ла прак са да до бар део
тог нов ца за вр ши за под ми ри -
ва ње тро шко ва не ке дру ге бу -
џет ске ли ни је, а не за ре ша ва -
ње еко ло шких про бле ма.

Ми ни стар ство жи вот не сре -
ди не ни је у ста њу да ре ши слу -
чај зе ле ног фон да, али за то, с
дру ге стра не, од ове го ди не ло -
кал не са мо у пра ве мо гу оче ки -
ва ти но ве над ле жно сти ка да је
реч о сек то ру за шти те жи вот -
не сре ди не и одр жи вом раз во -
ју. Ре сор но ми ни стар ство уве -
ли ко ра ди на из ме на ма од ре -
ђе них про пи са ка ко би не ке
над ле жно сти с Ми ни стар ства
би ле пре не те на гра до ве и оп -
шти не. Оста је не ја сно да ли ће
тај па кет из ме на об у хва ти ти и
но вац, или ће ло кал не са мо у -
пра ве би ти при ну ђе не да са ме
из на ђу сред ства за фи нан си ра -
ње но вих за ду же ња, као што је
то био слу чај до са да.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ал тер на тив на ме ди ци на ука -
зу је на то да не по сто је мно -
го број не бо ле сти, већ са мо
симп то ми ко ји пра те јед ну
је ди ну „бо лест”, а то је не -
рав но те жа у ор га ни зму. У
људ ском те лу има око сто
ми ли јар ди ће ли ја и оне ме -
ђу соб но са ра ђу ју и ускла ђу -
ју функ ци је. Упра во од њи -
хо ве ускла ђе но сти и хар мо -
ни је у са рад њи за ви си ста ње
ор га ни зма у це ли ни.

Ен зи ми има ју уло гу чи -
ста ча ме та бо ли тич ког от па -
да ко ји се то ком жи во та на -
ку пља у ће ли ја ма. Сма ње -
ње њи хо ве ак тив но сти до -
во ди до на го ми ла ва ња (та -
ло же ња) про ду ка та ме та бо -
ли зма ка рак те ри стич них за
ста рач ко до ба. Ко жа је ор -
ган ко ји шти ти уну тра шње
струк ту ре ор га ни зма од
штет них спољ них фак то ра.

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

Зна чај ен зи ма 
у ко зме ти ци

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: ки ло грам бра шна, 50 гра ма све жег ква сца, две ка ши чи -

це со ли, око пет де ци ли та ра мле ка и 100 гра ма ма сти (ма сла ца или

мар га ри на).

Фил: 400 гра ма све жег си ра, два ја је та и ма ло со ли (ако сир ни -

је до вољ но слан).

При пре ма: Раз му ти ти ква сац у по ла шо ље то плог мле ка, до да ти

ка ши чи цу ше ће ра и бра шна, по кло пи ти и оста ви ти на то плом да се

ак ти ви ра. Од бра шна, со ли, при пре мље ног ква сца и мла ког мле ка

за ме си ти сред ње ме ко те сто, по кри ти га и оста ви ти да се од мо ри

пет на е стак ми ну та. За то вре ме при пре ми ти фил од из мр вље ног си -

ра и уму ће них ја ја.

Раз ви ти те сто у че твр та сту ко ру (от при ли ке 40 x 50 цм) и рав но -

мер но рас по ре ди ти фил пре ко це ле по вр ши не. Те сто исе ћи на три

тра ке и за мо та ти ду жом стра ни цом у ро ла ти ће, па за тим исе ћи на

ма ње пар чи ће ду жи не 6-7 цм.

У ме ђу вре ме ну ото пи ти на ти хој ва три маст или ма слац (нај бо ље

у не кој ма њој и плит кој шер пи ци), па сва ко пар чен це на крат ко спу -

сти ти до по ла у рас то пље ну ма сно ћу и ре ђа ти на плех јед но по ред

дру гог. Од ове ме ре ис пад не око 20 пар чи ћа.

Уко ли ко је оста ло не што фи ла, мо же се раз ре ди ти с ма ло мле ка

и пре ли ти пре ко пе њур ли ја. Оста ви ти их да се још ма ло од ма ра ју

док се рер на не за гре је. Пе ћи 30–40 ми ну та, док ле по не по ру ме не,

у рер ни прет ход но за гре ја ној на 200 сте пе ни. По слу жи те их то пле

за до ру чак... При јат но!

На по ме на: Пе њур ли је се вр ло ла ко одва ја ју јед на од дру ге и

нај леп ше се сла жу са ча шом јо гур та или ки се лог мле ка.

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

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

Пи ше: Лана Белић

Пењурлије

Ви со ка те ле сна тем пе ра ту -
ра, гро зни ца, бо ло ви у ми -
ши ћи ма и згло бо ви ма, гла -
во бо ља и ма лак са лост нај -
че шћи су симп то ми и зна -
ци ко ји нас упо зо ра ва ју да
смо обо ле ли од гри па. Ово
за ра зно обо ље ње узро ку ју
ви ру си ко ји има ју три ти -
па, а за љу де и си са ре су
нај о па сни ји ти по ви А и Б.
Про ме не у струк ту ри про -
те и на ви ру са гри па за слу -
жне су за фор ми ра ње но -
вих под ти по ва и му та ци ја.
То је ве о ма бит но по пи та -
њу за ра зно сти ви ру сом гри -
па, јер раз ви јен иму ни тет
на је дан под тип ви ру са ни -
је до во љан да се од бра ни -
мо од на па да дру гог. Због
то га не тре ба да за не ма ри -
мо пре вен тив не ак тив но сти
као што су че сто пра ње ру -
ку, про ве тра ва ње про сто ри -
ја, фи зич ка ак тив ност и вак -
ци на ци ја по себ но угро же -
них ка те го ри ја ста нов ни -
штва. Ми ро ва ње и опо ра -
вак од ви ру са гри па у
кућним усло ви ма до при -
неће ма њем бро ју ком пли -
ка ци ја и ма њој опа сно сти
од пре но ше ња ви ру са на
дру ге.

Уко ли ко симп то ми гри па
тра ју ви ше од три до пет да -
на и ако се при том ком пли -
ку ју оте жа ним, убр за ним ди -
са њем и там но пла вом пре -
бо је но шћу уса на и пр сти ју,
с ве ли ком ве ро ват но ћом тре -
ба да по ми сли мо на упа лу
плу ћа. Пне у мо ни ја при мар -
но иза зва на ви ру сом гри па,
иа ко рет ка, но си ви со ку
смрт ност. Брз на ста нак пне -
у мо ни је по сле пр вих симп -
то ма ин фек ци је ви ру сом
гри па ни је ка рак те ри сти чан
са мо за па ци јен те с хро нич -
ном бо ле шћу и оне ста ри јег
жи вот ног до ба. Та ком пли -
ка ци ја мо же да се ја ви и код
здра вих мла ђих осо ба, а ве -
ћи ри зик но се труд ни це и
осо бе с пре ко мер ном те ле -
сном те жи ном. Код ових па -
ци је на та по треб но је да се
што ра ни је уве де те ра пи ја
ан ти ви ру сним ле ко ви ма ка -
ко би ње но деј ство би ло ефи -
ка сно и ка ко би се ума њи ла
ве ро ват но ћа озбиљ них ком -
пли ка ци ја и смрт но сти. Ве -
о ма је бит на пот по ра ме ха -
нич ком вен ти ла ци јом, ви -
со ким кон цен тра ци ја ма ки -
се о ни ка и ан ти би о ти ци ма
уко ли ко се пне у мо ни ја ком -
пли ку је бак те риј ском ин -
фек ци јом.

Ве ћа уче ста лост ви ру сне
пне у мо ни је у по след њој де -
ка ди не при пи су је се са мо
ефи ка сни јим ди јаг но стич -
ким ме то да ма. Сма тра се да
овој ста ти сти ци до при но си
и при ме на иму но су пре сив -
них ле ко ва ко ји по ти ску ју
иму но ло шки си стем. Ови ле -
ко ви се при ме њу ју код ве -
ли ког бро ја ау то и му них бо -
ле сти и код тран сплан та ци -
је ор га на.

Кад се грип 
за ком пли ку је

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

У одр жа ва њу ин те гри те та
ко же уче ству ју ен зи ми: иму -
но си стем шти ти ко жу од
ми кро ор га ни за ма, а ме ла -
но ци ти је, ства ра њем ме ла -
ни на, шти те од штет ног деј -
ства сун ца. Ен зи ми ути чу
на це ло ку пан из глед ко же
и има ју бит ну уло гу у про -
це су ње ног ста ре ња. У гор -
њем сло ју ко же (stratum cor-
neum) до ка за на је мер на
ак тив ност пет ен зи ма. Ако
са мо је дан од њих не до -
стаје, ја вља се ато пиј ски
дер ма ти тис.

За одр жа ва ње жи вот них
функ ци ја ће ли је ко ри сте
енер ги ју ко ју у ор га ни зам
уно си мо пу тем хра не (угље -
них хи дра та, про те и на и ли -
пи да). За њи хо ву хе миј ску
тран сфор ма ци ју, ко ја је пра -
ће на осло ба ђа њем енер ги је,
нео п ход но је при су ство ен -
зи ма. Да би ен зи ми функ -
ци о ни са ли у ор га ни зму, по -
треб не су му суп стан це ко је
му по ма жу (ко ен зи ми), а оне
се уно се здра вом хра ном. То
су ви та ми ни и ми не ра ли. Од
ви та ми на је нај зна чај ни ја
гру па ви та ми на Б, а од ми -
не ра ла цинк, се лен и ба кар.

По ред ко зме тич ке не ге ко -
же, ве о ма је ва жно да се она
хра ни из ну тра здра вим и све -
жим на мир ни ца ма – во ћем,
по вр ћем, ри бом и ме сом, као
и да се ре дов но хи дри ра
свежом во дом, ли му на дом
и ча је ви ма.

Обо ле ва ње у све ту
по ра сло на 
18,1 ми ли он љу ди

У ју жном Ба на ту
годи шње око 
1.350 осо ба обо ли 
и 940 умре од 
ма лиг них бо ле сти

Ло ша вест гла си да се у Ср би ји
го ди шње у про се ку ди јаг но сти -
ку је око 36.000 но вих слу ча је -
ва ма лиг них бо ле сти, док од
ра ка умре ви ше од 20.000 љу -
ди. Му шкар ци у на шој сре ди -
ни нај ви ше обо ле ва ју од ра ка
плу ћа, ко ло на и рек ту ма и про -
ста те. Код же на је ма лиг ни про -
цес нај че шће ло ка ли зо ван на
дој ци, ко ло ну и рек ту му, плу -
ћи ма и гр ли ћу ма те ри це.

До брих ве сти не ма. Пре ма
нај но ви јим про це на ма, обо ле -
ва ње од ма лиг них бо ле сти у
све ту је по ра сло на 18,1 ми ли -
он љу ди, а са мо у 2018. го ди ни
ре ги стро ва но је 9,6 ми ли о на
смрт них слу ча је ва од свих ло -
ка ли за ци ја ма лиг них ту мо ра.

Ја сам, ја хо ћу
Свет ска здрав стве на ор га ни за -
ци ја, у са рад њи с Ме ђу на род -
ним удру же њем за бор бу про -
тив ра ка, сва ког 4. фе бру а ра
обе ле жа ва Свет ски дан бор бе
про тив ра ка. По ме ну то удру -
же ње за по че ло је ове го ди не
тро го ди шњу кам па њу под сло -
га ном „Ја сам, ја хо ћу”, ко јом
се под се ћа да и по је ди нац и
за јед ни ца мо гу да до при не су
сма ње њу гло бал ног оп те ре ће -
ња ма лиг ним бо ле сти ма.

Ср би ја се, ме ђу 40 зе ма ља
Евро пе, свр ста ва у гру пу зе ма -
ља са сред њим ри зи ком обо ле -
ва ња (на ла зи се на два на е стом
ме сту) и ви со ким ри зи ком уми -
ра ња од ма лиг них бо ле сти у
Евро пи (на дру гом ме сту, од -
мах по сле Ма ђар ске). Про це -
ње не сто пе обо ле ва ња и уми -
ра ња од ма лиг них ту мо ра су

СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ РА КА

ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА И РЕ ДОВ НИ ПРЕ ГЛЕ ДИ
ЧУ ВА ЈУ ЗДРА ВЉЕ

ци у на шој сре ди ни нај ви ше
обо ле ва ју и уми ру од ра ка плу -
ћа, де бе лог цре ва и про ста те,
док се код же на ма лиг ни ту мо -
ри нај че шће ло ка ли зу ју на дој -
ци, де бе лом цре ву и плу ћи ма.
Од укуп ног бро ја умр лих од ма -
лиг них бо ле сти у 2017. го ди ни
у ју жном Ба на ту, нај ве ћи број
смрт них ис хо да у му шкој по пу -
ла ци ји био је од кар ци но ма плу -
ћа (32,9%), де бе лог цре ва (13,6%)
и про ста те (7,9%), док је код
же на нај ве ћи број умр лих од
ра ка дој ке (19,5%), плу ћа (18%)
и де бе лог цре ва (11,9%).

Пре вен ци ја ма лиг них бо ле -
сти има огро ман јав но здрав -
стве ни по тен ци јал и пред ста -
вља нај е фи ка сни ји при ступ у
кон тро ли ма лиг них бо ле сти,

ве жба њем, као и за шти том од
ин фек ци ја ко је се мо гу раз ви -
ти у рак. Уко ли ко до бо ле сти
ипак до ђе, њен је ис ход мо гу -
ће по бољ ша ти ра ним от кри ва -
њем, аде кват ним ле че њем и
ре ха би ли та ци јом уз од го ва ра -
ју ће па ли ја тив но збри ња ва ње.

У Ср би ји су до не ти на ци о -
нал ни про гра ми за скри нинг ра -
ка гр ли ћа ма те ри це, ра ка дој ке
и ко ло рек тал ног ра ка, за ко је се
оче ку је да ће у на ред ном пе ри -

ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЛА ШТВО КР ВИ

На ред на ак ци ја 
13. фе бру а ра

Као што је већ по зна то, због
за кон ских из ме на, до бро вољ -
ни да ва о ци кр ви од сеп тем бра
про шле го ди не крв ви ше не да -
ју у Слу жби тран сфу зи је Оп -
ште бол ни це, већ са да тај ху -
ма ни чин оба вља ју у про сто -
ри ја ма Цр ве ног кр ста, у Улици

Жар ка Зре ња ни на 15, и то са -
мо сре дом, од 9 до 12 са ти.

По ред то га, спро во де се и ак -
ци је до бро вољ ног да ва ла штва у
шко ла ма и ком па ни ја ма, а за
све њих су са да, уме сто Тран -
сфу зи је, за ду же ни Цр ве ни крст
и За вод за тран сфу зи ју кр ви Вој -
во ди не. У ово до ба го ди не ре -
зер ве су увек ни ске, па За вод
ових да на упор но апе лу је на гра -
ђа не да се ода зо ву ак ци ја ма да -
ва ла штва у сво јим гра до ви ма.
На кон ре дов не град ске ак ци је
про шле сре де, дан ка сни је, у че -
твр так, 7. фе бру а ра, ор га ни зо -
ва не су још две ван ред не: у

„Петро хе ми ји” и у Ва тро га сној
ста ни ци Пан че во, где су крв да -
ли при пад ни ци ва тро га сног-спа -
си лач ког ба та љо на с ко ман дан -
том Бо ром Мај ки ћем на че лу.

На ред ну при ли ку да да те крв
и та ко не ко ме спа се те жи вот
има ће те у сре ду, 13. фе бру а ра,

од 9 до 12 са ти. Да ва о ци мо гу
би ти све здра ве осо бе му шког
и жен ског по ла од 18 до 65 го -
ди на уко ли ко за до во ље ме ди -
цин ске усло ве и кри те ри ју ме
на кон ла бо ра то риј ског и ле -
кар ског пре гле да. Раз мак из -
ме ђу два да ва ња код му шка ра -
ца је нај ма ње три ме се ца, а код
же на нај ма ње че ти ри ме се ца.

о ду знат но сма њи ти обо ле ва ње
и уми ра ње од на ве де них ло ка -
ли за ци ја ма лиг них ту мо ра. На
скри нинг ра ка дој ке по зи ва ју се
же не ста ро сти 50–69 го ди на, а
пред ви ђе но је да оне на сва ке
две го ди не ра де ма мо гра фи ју.
Скри нин гом на кар ци ном гр -
ли ћа ма те ри це об у хва ће не су
же не уз ра ста 25–64 го ди не, ко -
је се јед ном у три го ди не по зи -
ва ју на пре вен тив ни ги не ко ло -
шки пре глед и па па тест. Циљ на
гру па за те сти ра ње на рак де бе -
лог цре ва об у хва та гра ђа не оба
по ла ста ро сти 50–74 го ди не, ко -
ји се јед ном у две го ди не по зи -
ва ју на те сти ра ње на скри ве но
кр ва ре ње у сто ли ци.

На те ри то ри ји Ју жно ба нат -
ског окру га, по пре по ру ци Ми -
ни стар ства здра вља, спро во де се
ор га ни зо ва ни скри нинг про гра -
ми ра ка де бе лог цре ва и ра ка
дој ке у Пан че ву и по ја чан опор -
ту ни скри нинг ра ка дој ке у Вр -
шцу. Ка ко на во де у За во ду за
јав но здра вље, у 2018. го ди ни
су на скри нинг ко ло рек тал ног
кар ци но ма у Пан че ву по зва не
3.054 осо бе, а њих 2.405 ура ди -
ло је тест на окулт но кр ва ре ње.
Тест је био по зи ти ван код 75
па ци је на та и ура ђе но је 35 ко -
ло но ско пи ја, при че му су от -
кри ве ни је дан кар ци ном и 19
по ли па де бе лог цре ва.

То ком про шле го ди не на
скри нинг ра ка дој ке у Пан че ву
по зва но је 2.126 же на, а њих
355 ура ди ло је ма мо гра фи ју.
По зи ти ван БИ РАДС 4 и 5 био
је код 12 на ла за, па је у тим
слу ча је ви ма ура ђе на до дат на
ди јаг но сти ка, ко јом су от кри -
ве ни два кар ци но ма и осам бе -
ниг них про ме на.

Добре жи вот не на ви ке су нај бо ља за шти та

ни же код му шка ра ца не го код
же на. Раз лог ово ме мо гу би ти
ви ше сто пе обо ле ва ња и уми -
ра ња код же на од ра ка дој ке,
плу ћа и гр ли ћа ма те ри це у од -
но су на про сеч не про це ње не
сто пе обо ле ва ња и уми ра ња од
ових об ли ка ра ка у Евро пи.

На осно ву по да та ка Ре ги стра
за рак За во да за јав но здра вље
Пан че во, у Ју жно ба нат ском
окру гу го ди шње у про се ку око
1.350 осо ба обо ли и 940 уми ре
од ма лиг них бо ле сти. Му шкар -

јер на при бли жно две тре ћи не
фак то ра ри зи ка ко ји су од го -
вор ни за на ста нак ра ка мо гу ће
је ути ца ти, ме ња ти их или их
пот пу но ели ми ни са ти.

Бо ље спре чи ти...
Чак 40% ма лиг них бо ле сти мо -
же би ти из бег ну то јед но став -
ним ме ра ма: пре стан ком пу -
ше ња, огра ни че ним кон зу ми -
ра њем ал ко хо ла, из бе га ва њем
су ви шног из ла га ња сун цу, за -
др жа ва њем про сеч не те жи не
кон зу ми ра њем здра ве хра не,
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Џо ни има
пу не џе по ве
до го дов шти -
на. Џо ни је
углав ном ве -
сео, по не кад
ту жан, рет ко
љут и по ма -
ло за љу бљен.
Џо ни по не -
кад ле ти
(ствар но ле -
ти!) у обла -
ци ма, па по -
ме ша про -
шлост, са да -
шњост и бу дућ ност. Џо ни не

го во ри увек
исти ну, али му
то ни ка ко не мој -
те ре ћи, јер он
ве ру је да су ње -
го ве при че исти -
ни ти је од нај ве -
ћих исти на. Мо -
же му се, ње го ве
су при че!

У к о  л и  к о
га не где срет не -
те, не за бо ра ви -
те да му ка же те
ако сте ви де ли
ње гов цр ве ни

ави он чић…

ДРУШТВО
Петак, 8. фебруар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ка ко би -
сте де фи ни са ли са ми се бе.
„Пан че вац” и из да вач ка ку -
ћа „Вул кан из да ва штво” при -
пре ми ли су по је дан при ме -
рак књи ге „Ро ма но ва” Ари -
јел Ло хон за два на ша чи та -
о ца или чи та тељ ке ко ји су
нај кре а тив ни је од го во ри ли
на то пи та ње.

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

„Ја сам уми ља та као ма ла
ма ца док ми на жуљ не ста -
неш! Ако ми ста неш, пре -
тва рам се у ма ло ве ћу ма цу
од ко је ћеш по бе ћи гла вом
без об зи ра!” 063/8434...

„Де фи ни са ла бих се као
еле гант но по пу ње на са њар -
ка ко ја те жи да по пу ње но ма -
ло ’ис пра зни’, али из гле да да
ни сам џа бе са мо са њар ка...”
063/7649...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај -
кре а тив ни јих од го во ра на
пи та ње да ли су има ли не ку
по гре шну осо бу за ко ју су
ми сли ли да је пра ва. Они
ће осво ји ти по је дан при -
ме рак књи ге „Де вој ка” Ке -
трин Кук сон.

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

„Не, али ви сте об ја ви ли
по гре шно пи та ње, за ко је сте
ми сли ли да је пра во.”
064/5296...

„Је сам, али шта има ве зе.
И на по гре шним осо ба ма и
по гре шним пи та њи ма се
учи.” 064/3174...

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

Два чи та о ца ко ји до сре де, 13. фе бру а ра, 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 су вам ва жне го ди не?”, на гра ди ће мо по јед ним при -
мер ком књи ге „Имам три де сет го ди на… и та ко из гле дам”
Ама би ле Ђу сти. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у
књи жа ри „Дел фи”.

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

Кар ло та има
ско ро три де -
сет го ди на и
хро нич на је
лу зер ка: ви со -
ка је са мо ме -
тар и ше зде -
сет кад обу је
ци пе ле с ви -
со ким пот пе -
ти ца ма, има
от ка че ну по -
ро ди цу и не -
ма мом ка. И
то ни је све:
упра во је до -
би ла от каз за -
то што не ма дла ке на је зи -
ку… и са да, да би не ка ко
са ста ви ла крај с кра јем, мо -
ра да из да јед ну со бу.

Њен под ста нар Лу ка има
мно го до брих стра на: упа -
дљи во је леп, пи ше ро ма не
и из у зет но је сим па ти чан.
Има, ме ђу тим, и чи тав низ
ма на: не у ре дан је, не га си

ци га ре ту и, што
је нај го ре, сва ке
но ћи до во ди ку -
ћи дру гу де вој ку.
Кар ло та за то не
мо же да спа ва и,
по врх све га, осе -
ћа се као ру го ба.

Кар ло та то ни -
кад не би при зна -
ла, али по ла ко се
за љу бљу је у тог
за вод ни ка ко ји
ко ри сти свој ми -
сте ри о зни шарм
ро ма но пи сца да
би ме њао же не

као ча ра пе. Упа да ју ћи у све
сме шни је си ту а ци је, Кар ло -
та – ко ја мо ра да про на ђе
но ви по сао и из бо ри се с гро -
зном мај ком, пре ле пом али
љу бо мор ном се стром и го -
ми лом ро ђа ка ко је је не мо -
гу ће кон тро ли са ти – от кри -
ва да је нај ва жни је ве ро ва ти
у се бе…

Имам три де сет го ди на…
и та ко из гле дам

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

До го дов шти не 
јед ног Џо ни ја

Два чи та о ца ко ји до сре де, 13. фе бру а ра, 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 -
ју сво ју до го дов шти ну из де тињ ства ни ка да не ће те за бо ра -
ви ти?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „До го -
дов шти не јед ног Џо ни ја” Ни ко ле Ђу рич ка. Нај за ни мљи ви је
од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на -
гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Са њар ка с раз ло гом

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НЕ ВО ЗА ЧЕ

Оба ве зан про цес 
цер ти фи ка ци је

По кра ји на из дво ји ла
800.000 ди на ра за
по бољ ша ње усло ва
ста но ва ња Ро ма

Сла бо пла ће ни 
по сло ви нај че шћа 
мо гућ ност

Град Пан че во из дво ји ће ове го -
ди не 5.600.000 ди на ра за пра -
ће ње ре а ли за ци је ак ци о ног пла -
на за дру штве ну ин те гра ци ју Ро -
ма. Од то га је 3.600.000 ди на ра
опре де ље но за обра зо ва ње.

Овим сред стви ма би ће обез -
бе ђе ни уџ бе ни ци за сву ром -
ску де цу у пред школ ском и
школ ском обра зо ва њу.

Бес плат на из ра да 
до ку ме на та
Па ва Но ва ков Ча бри лов ски, ан -
га жо ва на на ме сту ко ор ди на -
тор ке за ром ска пи та ња у Град -
ској упра ви, о ово ме ка же:

– Наш град по пи та њу бри -
ге о мар ги на ли зо ва ним гру -
па ма, по себ но Ро ма, слу жи
као при мер до бре прак се. Већ
ду жи низ го ди на по сто ји Стра -
те ги ја за дру штве ну ин те гра -
ци ју Ро ма, док је но ви ак ци о -
ни план у на цр ту. Мо гу с по -
но сом да ка жем да у Пан че ву
жи ви пет ре дов них сту де на та
ром ске на ци о нал но сти, од ко -
јих две ап сол вент ки ње. Иа ко
сред ње обра зо ва ње ни је оба -
ве зно, има мо 77 уче ни ка ко ји
ре дов но по ха ђа ју сред њу
школу. То ни је за не мар љив
број – ис ти че Па ва Но ва ков
Ча бри лов ски.

СО ЦИ ЈАЛ НА БРИ ГА О НАЈ У ГРО ЖЕ НИ ЈИ МА

ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ НАЈ ВЕ ЋИ ПРО БЛЕМ

Од 1. фе бру а ра сви про фе си о -
нал ни во за чи у Ср би ји мо ра ју
да про ђу кроз про цес цер ти -
фи ка ци је ко ји спро во де Аген -
ци ја за без бед ност са о бра ћа ја
и Ау то-мо то са вез Ср би је. То
је јед на од оба ве за ко је су про -
пи са не Из ме на ма и до пу на ма
За ко на о без бед но сти са о бра -
ћа ја на пу те ви ма, а зах те ви за
цер ти фи ка ци ју под но се се
пред став ни штви ма АМСС-а 
и фир ма ма ко је овла сти та
органи за ци ја.

На кра ју про це са цер ти фи -
ка ци је сви про фе си о нал ни во -
за чи ко ји су га за вр ши ли до -
би ја ју као по твр ду тзв. ква ли -
фи ка ци о ну кар ти цу (из гле дом
под се ћа на во зач ке до зво ле).
То је ујед но и ме ђу на род ни
до ку мент, па ће по да ци у њој
би ти од штам па ни дво је зич но

(на срп ском и на ен гле ском
је зи ку).

Кар ти це ће се тре ти ра ти као
слу жбе ни до ку мент, а мо ра ће
да их има сва ки во зач ко ји у
ви ду свог основ ног за ни ма ња
упра вља јед ним или с не ко ли -
ко во зи ла ка те го ри је C, C1, D1,
CE, C1E, DE и D1E.

До би ја ње ква ли фи ка ци о них
кар ти ца се пла ћа и пред ви ђе -
но је да то мо ра да ура ди во -
зач. У из у зет ним усло ви ма то
уме сто ње га мо же да ура ди
фи зич ко ли це ко је он овла -
сти или фир ма у ко јој је за -
по слен. Де таљ ни је ин фор ма -
ци је мо гу се ви де ти на сај ту
Ау то-мо то са ве за Ср би је
(www.amss.org.rs) или до би -
ти на те ле фон 1987.

М. Г.

У овој го ди ни Пан че во ће из -
дво ји ти 150.000 ди на ра за бес -
плат ну из ра ду лич них до ку ме -
на та за ром ску на ци о нал ну ма -
њи ну. Ни су из о ста вље не ни ор -
га ни за ци је ци вил ног сек то ра –
за ја ча ње ње го вог ка па ци те та
на ме ње но је ми ли он ди на ра.
Удру же ња ће и ове го ди не до -
би ти при ли ку да кон ку ри шу за
сред ства за обе ле жа ва ње Свет -
ског да на Ро ма, 8. апри ла.

– У по след њих пет го ди на
Дан Ро ма се ре дов но обе ле жа -
ва у са рад њи с Град ском би -
бли о те ком, и то увек по ста не
од лич но по се ће на и ме диј ски
про пра ће на ма ни фе ста ци ја –
ка же ко ор ди на тор ка за ром ска
пи та ња.

Град је у про шлој го ди ни од
По кра јин ског се кре та ри ја та за
со ци јал ну по ли ти ку до био
800.000 ди на ра за по бољ ша ње
усло ва ста но ва ња Ро ма. Тај но -
вац је на ме њен за ку по ви ну

ТО КОМ ОВЕ ГО ДИ НЕ У ПАН ЧЕ ВАЧ КОМ СУ ДУ

Су ђе ња за уби ство и по ку шај уби ства

ПОСЛЕ ЈЕДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

Два Панчевца угрозила
полицајце

То ком ове го ди не у Пан че вач -
ком ви шем су ду на ста ви ће се
су ђе ње 50-го ди шњем Си ни ши
Ра до ван че ву, ко ји је 21. но вем -
бра 2017. го ди не са ви ше уда -
ра ца но жем убио 30-го ди шњу
су пру гу Би ља ну у ста ну на Со -
да ри, а тре ба ло би и да поч не
су ђе ње за по ку шај уби ства
ММА бор ца Вла ди ми ра Јо ва -
но ви ћа Ма ра до не. Оба до га ђа -
ја су за хва љу ју ћи ло кал ним и
др жав ним ме ди ји ма иза зва ла
ве ли ку па жњу пан че вач ке и це -
ло куп не срп ске јав но сти.

На ста вак су ђе ња Си ни ши Ра -
до ван че ву за ка зан је за сре ди -
ну иду ћег ме се ца, на кон што
су у Ви шем су ду са слу ша ни
суд ски ве шта ци ко ји су оце ни -
ли пси хо ло шко ста ње оп ту же -
ног Ра до ван че ва.

Под се ћа мо, он је до са да у
сво јим из ја ва ма су ди ја ма ин -
си сти рао на то ме да је уби ство

по чи нио слу чај но, јер је во лео
Би ља ну и ни чим ни је хтео да
јој на шко ди. Скре тао је па жњу
на то да је ре а го вао на гло јер
га је она ири ти ра ла не ким сво -
јим из ја ва ма.

По ред тог до га ђа ја, тре ба ло
би да бу де раз ја шњен и по ку -
шај уби ства Вла ди ми ра Јо ва -
но ви ћа Ма ра до не. У пан че вач -

ком Ви шем јав ном ту жи ла штву
тре ба ло би да сту пи на сна гу
оп ту жни ца про тив Г. К. из на -
шег гра да, ро ђе ног 1978. го ди -
не, ко ји се те ре ти да је 30. апри -
ла про шле го ди не по ку шао да
уби је Ма ра до ну.

Под се ћа мо, при пад ни ци По -
ли циј ске упра ве у Пан че ву су
га ухап си ли 17. ју ла про шле

го ди не и с кри вич ном при ја -
вом при ве ли у Ви ше јав но ту -
жи ла штво у на шем гра ду. Осно -
ва но се сум ња да је он у ју тар -
њим са ти ма пу цао у по зна тог
ММА бок се ра и на нео му по -
вре де опа сне по жи вот. Јо ва -
но вић је због то га не ко ли ко да -
на био у кри тич ном ста њу, али
је пре жи вео.

Осум њи че ни за овај до га ђај,
ко ји је мно ге за па њио с об зи -
ром на то да се де сио усред да -
на, ис пред деч јег вр ти ћа „Ке -
фа ли ца” у Ули ци Све то за ра
Ми ле ти ћа, са слу шан је у Ви -
шем јав ном ту жи ла штву. На -
кон то га је пред ло же но да му
се од ре ди три де се то днев ни при -
твор. Ова од лу ка је обра зло же -
на уз не ми ре њем јав но сти и мо -
гућ но шћу да, уко ли ко би остао
на сло бо ди, ути че на све до ке и
по бег не.

М. Г.

елек трич них бро ји ла и ја ча ње
елек трич не мре же у на се љу
Шу ми це у Стар че ву, у ком жи -
ве 34 ром ске по ро ди це.

Па ва Но ва ков Ча бри лов ски
ис ти че да је ста но ва ње вр ло из -
ра жен про блем ка да је ром ска
за јед ни ца у пи та њу. По сто је не -
фор мал на на се ља, де по ни је где
љу ди жи ве у ве о ма те шким
усло ви ма, без еле мен тар них
усло ва за жи вот. На то ме тре ба
ра ди ти, као и на за по шља ва њу.

Струч на прак са као ме ра
осна жи ва ња
Ве ћи на при пад ни ка ром ске на -
ци о нал не за јед ни це ко ри сти
со ци јал ну по моћ. По сто ји мо -
гућ ност укљу чи ва ња Ро ма у по -
сло ве јав них ра до ва, на ко ји ма
су нај че шће због ни ског ни воа
обра зо ва ња и ан га жо ва ни.

– Про сто, не ма мо мо гућ но -
сти да их дру га чи је усме ра ва мо
сем ка тим мар ги на ли зо ва ним

по сло ви ма. Али по сто ји про -
блем – ка да бу ду укљу че ни у
јав не ра до ве, гу бе пра во да се
на кон че ти ри ме се ца, ко ли ко
им тра је уго вор о ра ду, вра те у
си стем со ци јал не по мо ћи. То је,
на рав но, ло ше и нео п ход но је
осми сли ти не ке ме ха ни зме ка -
ко да се тим љу ди ма на кон ис -
те ка ан га жма на омо гу ћи да обез -
бе де ег зи стен ци ју. Го ди на има
два на ест ме се ци... – сли ко ви та
је Па ва Но ва ков Ча бри лов ски.

Про шле го ди не Град је упу -
тио по зив за оба вља ње струч не
прак се, на ко ји су се при ја ви ла
два ли ца; је дан мла дић је тек
за вр шио сред њу шко лу и усме -
рен је на струч ну прак су у „Азо -
та ри”, а дру ги у при ват ном
пред у зе ћу. Ова ме ра је зна чај -
на јер им омо гу ћа ва да се укљу -
че у си стем и еко ном ски осна -
же, уз мо гућ ност за сни ва ња
рад ног од но са.

Ове го ди не се ма ту рант ме -
ди цин ске шко ле, на осно ву
струч не прак се, за по слио у Оп -
штој бол ни ци Пан че во. Па ва
Но ва ков Ча бри лов ски до да је:

– Ми лош То до ро вић, де те из
Ма лог ри та, све тао је при мер
до бре прак се. По ха ђао је шко -
лу као ре до ван уче ник и до бар
ђак. Из на се ља је кроз бла то
из ла зио у гу ме ним чи зма ма,
ко је би по том са крио и пре и -
зуо се, да би чист сти гао у шко -
лу. Не ма ли број пу та де ша ва ло
се да му чи зме бу ду укра де не...

То је још је дан по ка за тељ ко -
ли ко је ва жно ру ши ти сте ре о -
ти пе и ра ди ти на то ме да сви
има мо јед на ке мо гућ но сти.

Б. Па вло вић Си мић

Најава министра унутрашњих
послова да ће се заједно с ми-
нистарком правде заложити за
пооштравање казнене полити-
ке за све који нападну поли-
цајце на дужности, није много
импресионирала нити је упла-
шила криминалце, с обзиром
на то да су се ових дана у крат-
ком року одиграла два напада
на полицајце: један у Београ-
ду, а други у околини Панчева.

У првом инциденту 27-годи-
шњи Београђанин је аутоматом
„калашњиков” претио годину
дана старијем полицајцу, а у
другом случају су Панчевци Д.
А. (43) и М. Т. (32) уперили пи-
штоље у полицајце након што
су ови претходно зауставили
њихов аутомобил после пљач-
ке мењачнице у Банатском Кар-
ловцу коју су извели.

Трагедија је избегнута само
захваљујући брзој реакцији и
прибраности једног полицајца.
Он је једном нападачу избио
пиштољ из руке и успео да га
савлада. Након тога полицај-
ци су претресли њихов ауто-
мобил и пронашли два пишто-
ља, једну ручну бомбу, панцир,
две радио-станице, бејзбол па-
лицу, више комада метака раз-
личитих калибара и новац ко-
ји су претходно опљачкали из
мењачнице.

Независни полицијски син-
дикат Србије сматра да је узрок
оваквих и других сличних слу-
чајева напада на полицајце пре-
блага казнена политика суди-
ја. Благонаклоност правосуђа
према нападима на полицију
и нападачима требало би да
постане прошлост. М. Г.
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РАЗ ГО ВОР БЕЗ ПО ВО ДА – ЈО ЖЕФ НАЂ, ВИ О ЛИ НИ СТА

МО ДЕ РАН ИН СТРУ МЕНТ, ЕФЕК ТИ, ИГРА
Од по след ње по се те Пан че ву
Јо же фа На ђа, про фе со ра на гу -
дач ком од се ку Му зич ког ко ле -
џа Бер кли у Бо сто ну, про шле
су две го ди не. Ис ко ри сти ли смо
при ли ку да с њим по раз го ва -
ра мо о му зи ци, про фе сор ском
ра ду, упор но сти...

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка кав је осе ћај
ка да се вра тиш у Пан че во?

ЈО ЖЕФ НАЂ: Све ми из гле -
да пре ви ше бр зо, а по не кад и
ту жно. Ту жно ка да ви дим за -
пу ште ност, а бр зо јер увек до -
ђем на крат ко и же лим да ура -
дим мно го ства ри. Ина че, осе -
ћај је леп. Ме ни је ов де увек
би ло ле по, же лео бих да жи -
вим ов де. То тре нут но ни је мо -
гу ће, али увек ми је дра го да
се вра тим и про ве дем вре ме с
по ро ди цом и при ја те љи ма.

• Шта ти је Аме ри ка пру жи -
ла од оно га што ни си мо гао да
на ђеш ов де?

– Да жи вим ис кљу чи во од
му зи ке. То је и та мо вр ло те -
шко. Ов де вла да уве ре ње ка ко
је у бе лом све ту све ла ко и бо -
га то. Ме ђу тим, ре ал на сли ка
пот пу но је дру га чи ја. Ме ни је
тре ба ло пет на ест го ди на да до -
би јем бо ра ви шну ви зу, да мо гу
нор мал но да ра дим. Што се по -
сла ти че, ис кљу чи во сам сво -
јом упор но шћу до шао до овог
мо мен та у ком је сам. Ни сам
бо га таш, са мо оби чан му зи чар
ко ји мо же да жи ви од оно га
што во ли.

• Твој пут ни је био ни ма ло
лак.

– За Бер кли сам до био сти -
пен ди ју и шест го ди на сам
про вео у Аме ри ци са сту дент -

ИЗ АР ХИ ВА – СИ НА ГО ГА

Про ху ја ло с ви хо ром

ма ко ји су у слич ној си ту а ци -
ји по мог нем да се из бо ре са
ад ми ни стра ци јом.

• Ко је ства ри це ниш у
животу?

– Бит не су оне за ко је имам
страст. То су му зи ка, спорт,
ква ли те тан жи вот, у сми слу да
ка да ми де те до ђе из шко ле,
имам три са та да их ква ли тет -
но про ве дем с њим: да га од -
ве зем на фуд бал, од гле дам ње -
го ву утак ми цу, од ве дем га на
час кла ви ра... Му зи ка ми је
бит на, на рав но. Још у сред њој

годи не по ку ша ти да об ја вим
још не што сво је.

• Ка кво је ис ку ство ра ди ти
са сту ден ти ма?

– Ме ни је то ин те ре сант но,
јер на Бер кли до ла зе раз ли чи -
ти про фи ли љу ди из свих де -
ло ва све та. Ре ци мо имао сам
сту ден та из Ве не цу е ле ко ји је
са свим био у аме рич кој поп
кул ту ри. А он да је ту био сту -
дент из Не мач ке ко ји ни је по -
зна вао чак ни основ не ства ри
из му зич ког опу са 20. ве ка.
Ме ни је по себ но ин те ре сант -
но то што, као осо ба ко ја и да -
ље сви ра 160 да ту ма го ди шње,
мо гу да им об ја сним и по ка -
жем ка ко то из гле да у ре ал -
ном све ту, да им ка жем да сам
на ви о ли ни сви рао „Пе пер се”,
„Ган се” и Хен дрик са. У на ста -
ви ко ри стим раз ли чи те ме то -
де и при ме ре. Про шле го ди не
сам им пу штао „Under The Brid-
ge” од „Red Hot Chilli Pepers-
а”, у ко јој је чи та ва по чет на
ме ло ди ја пен та то ни ка. Об ра -
ђи ва ли смо ту ска лу и то је
био при мер ко ји ка же: ево ка -
ко мо же те да на пра ви те ме ло -
ди ју ис кљу чи во од но та из те
ска ле. И он да сле де ре ак ци је:
па ја ту пе сму знам, али ни ка -
да ни сам гле дао на то та ко...
Сту ден ти ма је то ин те ре сант -
но и ко ри сно за њи хо во про -
фи ли са ње као му зи ча ра. Мно -
го вре ме на про ве дем пре слу -
ша ва ју ћи раз ли чи те жан ро ве
му зи ке и увек от кри јем и на у -
чим још по не што но во, што до
та да ни сам знао. Бер кли је пре
не ко ли ко го ди на спо јен с бо -
стонским кон зер ва то ри ју мом,
та ко да сту ден ти мо гу да слу -
ша ју и би ра ју се ми на ре са оба
фа кул те та. То је ствар но ши -
рок ди ја па зон мо гућ но сти и
ни ка да ни је до сад но. Сва ког
да на ка да уста нем и кре нем
на по сао, пи там се шта је оно
но во што ћу тог да на ра ди ти,
ви де ти и на у чи ти.

• Шта оче ку јеш од бу -
дућности?

– Ово ми је за ни мљи во пи -
та ње, јер је пре де сет го ди на
би ло мно го ства ри ко је сам ја -
ко же лео. Од та да сам мно ге
оства рио. Во лео бих да се ба -
вим ства ри ма ко је ни су ве за -
не за му зи ку, да мо жда бу дем
фуд бал ски тре нер на не ком
ама тер ском ни воу. А што се
му зи ке ти че, ту увек мо жеш
не што да до даш, оду змеш и
на у чиш. Мо жеш да бу деш од -
ли чан, али увек мо же бо ље. И
за то на ста вљаш да ра диш и
ства раш.

„Срећ ни ли су на ро ди ко ји има -
ју до сад ну исто ри ју”, ре као је
Мон те скје, а са свим је си гур -
но да се ова из ре ка ни је мо гла
од но си ти на Је вре је. То ком чи -
та вог свог по сто ја ња је вреј ски
на род се бо рио за пра во жи во -
та и оп стан ка. „Си но ви Изра и -
ља” с на ших про сто ра ни су из -
бе гли те шку суд би ну сво је бра -
ће ра се ље не ши ром хри шћан -
ског све та. Сву да не же ље ни,
тру ди ли су се да с не по ко ле -
бљи вом во љом и је дин стве но -
шћу оста ну до след ни тра ди ци -
ји и ве ри.

Пан че во је јед на од нај ста -
ри јих је вреј ских на се о би на у
Ба на ту. По сто је по да ци о жи -
во ту Је вре ја у Пан че ву још за
вре ме Ту ра ка кра јем 15. ве ка,
али тек на кон по ра за Ту ра ка у
ра ту са Ау стри јом по чи ње пр -
во ве ће на се ља ва ње Је вре ја у
Пан че ву. Уред бом ца ра Фра ње
Јо си фа 1868. го ди не Је вре ји -
ма се при зна је рав но прав ност
и пре ста ју да ва же огра ни че ња
у по гле ду на се ља ва ња, ку по ви -
не не крет ни на, шко ло ва ња и
из бо ра за ни ма ња.

Од та да да ти ра ју по да ци о
ути цај ним по ро ди ца ма ко је
жи ве у Пан че ву: Пер лес, Ју -
ли ус, Зо нен фелд и Фри ден -
берг, а из Бе о гра да се у то вре -
ме до се ља ва још око 200 Је -
вре ја. По чи њу да се ра ђа ју је -
вреј ске уста но ве и ор га ни за -
ци је. До бро твор но ре ли ги о зно
дру штво „Хе вра ка ди ша” осно -
ва но је 1833, „Тал муд То ра”
1881, Ре ли ги о зно је вреј ско пе -
вач ко дру штво 1886. го ди не.
Зва нич но, Је вреј ска оп шти на
у Пан че ву осно ва на је 1870.
го ди не. Пр ви пред сед ник био
је Да вид Зо нен филд, а пр ви
ра бин у Пан че ву био је др
Адолф Ке ле мен. Иза ста ре
бого мо ље оп шти на је ку пи ла
две су сед не ку ће и ство ри ла
ве ћи про стор за зи да ње но ве
бо го мо ље.

Си на го га је гра ђе на у пе ри о -
ду од 1907. до 1909. го ди не,
пре ма пла ну ар хи тек те Кар ла

Фењ ве ша из Бу дим пе ште и уз
по моћ гра ди те ља Фер ди нан да
Ше ца из Пан че ва. Осве шта на
је у ма ју 1910. Не по сред но пре
по чет ка град ње, 1906. го ди не,
осно ва но је пе вач ко дру штво,
ко је је ка сни је на сту па ло у окви -
ру ве ле леп не гра ђе ви не, о чи -
јој фан та стич ној аку сти ци се и

да нас го во ри.
Град ски спи си из глед и по -

ло жај си на го ге опи су ју ова ко:
„Си на го га је са гра ђе на на пла -
цу из ду же не осно ве па ра лел но
са ули цом Др Ка са пи но ви ћа.
Ве ли чи на и об лик пла ца омо -
гу ћи ли су град њу си ме трич ног
објек та са анек сом на ју жној
стра ни, ко ји је са чу ван до да -
нас. Пра те ћи са др жа ји, кан це -
ла ри је, би бли о те ка, тр пе за ри -
је и ми кве (об ред но ку па ти ло)
би ли су сме ште ни у дво ри шту.

„Глав ном ула зу при ла зи ло
се кроз трем над све ден кр ста -
стим сво до ви ма, ко ји су но си -
ли сту бо ви чи ји је пре сек био
че тво ро ли сни. Трем је био ои -
ви чен тор ње ви ма у ко ји ма су
се на ла зи ла сте пе ни шта пре -
ко ко јих је био омо гу ћен при -
лаз га ле ри ји и те ра си из над
ула за. Са стра не тор ње ва на -
ла зио се по је дан улаз у дво -
ри ште, та ко ђе над све ден кр -
ста стим сво до ви ма и ои ви чен
сту бо ви ма. Ови про ла зи су омо -
гу ћа ва ли ди рект ну ко му ни ка -
ци ју из ме ћу на о са и ули це ко -
ја је би ла нео п ход на при ли -

ком ве ли ких ре ли ги о зних свет -
ко ви на. Нај мо ну мен тал ни ји
део објек та би ла је ку по ла пре -
сву че на ба кар ним омо та чем.
Она се на вр ху за вр ша ва ла лан -
тер ном. С об зи ром на ра спон,
ово тех нич ко ре ше ње би ло је
сме ло и из ве де но је по мо ћу
ком би но ва не упо тре бе тра вер -
зи и ар ми ра ног бе то на, што је
от кри ве но при ли ком ру ше ња
објек та”.

Си на го га је те шко оште ће -
на у оба свет ска ра та. Ма ло -
број ни пре жи ве ли Је вре ји ни -
су би ли у мо гућ но сти да храм
одр жа ва ју и за то су га, 1955.
го ди не, по кло ни ли гра ду. То
се по ка за ло по губ ним за овај
ар хи тек тон ски би сер, сим бол
Пан че ва, нај леп шу си на го гу
на овим про сто ри ма. Плац је
убр зо био на ме њен за стам бе -
ну из град њу, та ко да је нај ве -
ћи део згра де већ сле де ће го -
ди не сру шен. Го ди не 2007.

уру ше ни и за пу ште ни оста ци
не ка да ве ле леп не гра ђе -
ви не пот пу но су стра да ли у 
пожару.

Оста ли су за пи си, фо то гра -
фи је и по не ко се ћа ње на си на -
го гу и Пан че во ко је је не го ва -
ло кул ту ру и умет ност, а по -
што ва ло раз ли чи тост.

сант не. Не дав но сам у бенд
увео хар мо ни ку. Ни смо то ра -
ни је има ли због то га што ни је
би ло до вољ но до брих му зи ча -
ра ко ји сви ра ју џез, фјужн или
блуз. Он да сам на и шао на чо -
ве ка ко ји од лич но сви ра и упо -
знат је с ре пер то а ром. У ок то -
бру смо одр жа ли кон церт с
по ста вом кон тра бас, ги та ра,
бу бањ, ви о ли на и хар мо ни ка.
Сви ра ли смо Хен дрик са. То
ми је би ло вр ло ин те ре сант -
но, та ко да ћу на ста ви ти у том
прав цу. У му зи ци ко ри стим
ефек те, а то вам је игра без
гра ни ца. У свир ку сам увео
дис тор зи ју, драјв, wah пе да лу
и ди леј – то су мо ја че ти ри
„маст хев” ефек та. Сва ки од
њих ства ра раз ли чи ту си ту а -
ци ју док сви рам и во ди ин -
спи ра ци ју на дру гу стра ну. То 
је ствар но не што. Ако вам 
кажем да је ви о ли на је дан
моде ран ин стру мент, то мо -
жда зву чи чуд но, али за и ста
је сте.

• Иза те бе су два ау тор ска
ал бу ма. Спре маш ли не што
но во?

– Је дан од пла но ва за ову
го ди ну је да ура дим три бјут
фран цу ском џез ви о ли ни сти
Ди ди јеу Ло кву ду ко ји је пре -
ми нуо про шле го ди не. На сту -
па ли смо за јед но, по ста ли при -
ја те љи и чак ми је слао не ке
сво је пар ти ту ре да их пре да -
јем сту ден ти ма, да пред ста -
вим ње го ву му зи ку. Тре ба ло
је да ми го сту је на Бер кли ју,
али на жа лост ис па ло је ова -
ко. Ди ди је Ло квуд је, по мом
ми шље њу, нај ве ћи џез ви о ли -
ни ста 20. ве ка. Са да бих же -
лео да на пра вим ал бум с ње -
го вом му зи ком и пла ни рам да
то ура дим на јед ном ви шем
ни воу, да по зо вем свет ски по -
зна те му зи ча ре с ко ји ма је
сви рао. Та ко ђе, по чео сам да
ра дим са „Дју ран Дју ран три -
бјут бен дом”, јер во лим му зи -
ку осам де се тих, а по ред ви о -
ли не сви рам и ги та ру. До ста
сам сви рао с „Принц три бју -
том” по чи та вој Аме ри ци и
уве рио се да по сто ји огром но
ин те ре со ва ње за ова кве ства -
ри. На кон цер те је до ла зи ло и
по шест хи ља да љу ди. Ја сам
био про тив ник три бјут бен до -
ва, пре де сет го ди на то ми ни -
је зву ча ло ин те ре сант но. Али
с об зи ром на то да је му зи ка
од две хи ља ди тих на о ва мо пот -
пу но оти шла у аут, он да ова -
ква му зи ка, ко ја је би ла сјај на
и у успо ну, још увек има про -
ђу. Што се ком по но ва ња ти -
че, стал но пи шем и ра дим. Та -
кав је опис по сла да сва ки сло -
бо дан тре ну так ко ри стиш да
ство риш не што но во. Јед но -
став но, ин стру мент је ин спи -
ра ци ја. Ску пи ло се до вољ но
ма те ри ја ла, та ко да ћу ове

ском ви зом. На кон то га сам
про вео де вет го ди на са ар тист
ви зом, пре не го што сам до -
био зе ле ну кар ту са ши фром
„extraordinary ability” ко ју
имам са да. За до би ја ње ове
до зво ле би ло је по треб но мно -
го до ку ме на та – мо ја при ја ва
има ла је 376 стра на. Имао сам
пре по ру ке Џи ма Ко ба – буб -
ња ра Мај лса Деј ви са, Ну на Бе -
тен кор та, ги та ри сте бен да „Ex-
treme”, Ро би на Ди ја за, буб ња -
ра Корт ни Лав и бен да „Bau-
house”. Не знам да ли је то
био од лу чу ју ћи фак тор да ми
ви за бу де одо бре на, али са да
се тру дим да сво јим сту ден ти -

шко ли ни сам био луд за Бе то -
ве ном или Мо цар том, јер ми
је та му зи ка на не ки на чин би -
ла пред ви ди ва. Ра них де ве де -
се тих же лео сам, на при мер,
да сви рам Хен дрик са на ви о -
ли ни. Да је та да по сто ја ла не -
ка шко ла ко ја би то мо гла да
ми по ну ди, од мах бих је упи -
сао. Са да чу јем да се по том
пи та њу не што де ша ва, да у Бе -
о гра ду и Но вом Са ду по сто је
по је ди ни џез од се ци, али ни -
сам до вољ но упу ћен.

• Ка кве по ма ке пра виш у
му зи ци?

– По ку ша вам да уба цим
ства ри ко је су ме ни ин те ре -

Страну припремила
Биљана Павловић

Симић



По је ди не се о ске шко ле укљу -
чи ле су се у про је кат „Чи та -
ли ћи”, чи ја је су шти на да се,
кроз так ми че ње, код де це раз -
ви ју љу бав пре ма књи зи, ве -
шти на чи та ња и раз у ме ва ње
про чи та ног. Реч је о не фор -
мал ној гру пи про свет них рад -
ни ка ко ји сво је сло бод но вре -
ме ко ри сте за рад на овом про -
гра му ме ђу на род ног ни воа.
Про шле школ ске го ди не се као
пр ва у Ју жно ба нат ском окру -
гу у на ве де ни про је кат укљу -
чи ла омо љич ка Основ на шко -
ла „До си теј Об ра до вић”, а са -
да су јој се при дру жи ле и уста -
но ве из Стар че ва и Ива но ва.

Те ма ово го ди шњег над ме -
та ња, одр жа ног у уто рак, 5. фе -
бру а ра, би ла је „Књи жев ни лик

под лу пом чи та ли ћа”, уз мо то:
„Да до не ба мо гу сти ћи, зна ју
са мо чи та ли ћи”. Тај тест је у
Омо љи ци ра ди ло ше зде се так
уче ни ка од пр вог до осмог раз -
ре да; у Ива но ву – два де сет сед -
мо ро ђа ка од пр вог до че твр -
тог, док се у Стар че ву так ми -
чи ло пет на е сто ро уче ни ка дру -
гог раз ре да и тро је из ви ших
раз ре да. Нај у спе шни ји су се
пла си ра ли на оп штин ски ни -
во над ме та ња, ко је ће би ти одр -
жа но у Ива но ву то ком мар та.

Ба нат ски Бре сто вац: ЈКП
„Ком брест” је про ме нио рас -
по ред из но ше ња сме ћа – сва -
ког дру гог по не дељ ка, утор ка
и сре де за гра ђан ство, а сва ког
че тврт ка за ло ка ле. По љо чу -
вар ска слу жба на ме ра ва да пре -
кон тро ли ше ве тро за штит ни по -
јас ка Ба ва ни шту. Дво днев ни
се ми нар „Учи о ни ца до бре во -
ље”, у окви ру про је ка та ОШ
„Ол га Пе тров” и удру же ња „Ве -
ли ки Ма ли”, би ће одр жан у пе -
так и су бо ту, 8. и 9. фе бру а ра,
у бре сто вач кој шко ли.

Ба нат ско Но во Се ло: Еми си -
ја РТС-а „Зна ње –и ма ње” ко ја
је не дав но сни ма на у Но вом
Се лу, еми то ва на је у не де љу,
3. фе бру а ра, а би ло је ре чи о
при вре ди, по љо при вре ди, кул -
ту ри, ху ма ни тар ном ра ду,
удру же њи ма...

До ло во: „До ло вач ка ви на ри -
ја да” на ста вље на је про мо ци -
јом ви на на град ској Зе ле ној
пи ја ци и пре да ва њем из обла -
сти ви нар ства и ви но гра дар -
ства у До му кул ту ре, а при -
јем так ми чар ских узо ра ка би -
ће мо гућ у пе так, 8. фе бру а ра
(при ја ве на те ле фо не 062/827-
88-91 и 060/634-50-53), као
и су тра дан, ка да ће, у 9 са ти,
по че ти из ло жба ви на и дру -
гих про из во да, по том и так -
ми че ње у ис пи ја њу шпри це -
ра и по де ла мла ди ца, а ма -
ни фе ста ци ја ће би ти окон ча -
на у че твр так, 14. фе бру а ра.
Дом кул ту ре кон ку ри сао је за
ор га ни за то ра ово го ди шњег Ве -
ли ког фе сти ва ла му зи ке и
фол кло ра Ру му на из Вој во -
ди не – Ср би је.

Гло гоњ: Град Пан че во пот пи -
сао је уго вор с фир мом „Ар -
хи струк тор” из Ко ви на за кре -
че ње До ма кул ту ре, а ре а ли -

за ци ја по чи ње ових да на. Та -
ма ра Лу јак про мо ви са ће сво -
ју књи гу „Пу то пис и сли ке”,
на ста лу за вре ме ње ног пу те -

ше стви ја по Јер ме ни ји и Гру -
зи ји, у че твр так, 7. фе бру а ра,
од 18 са ти, у До му кул ту ре.
На истом ме сту удру же ње
„Срп ска Спар та” при ре ди ће
три би ну о пре вен ци ји нар ко -
ма ни је у сре ду, 13. фе бру а ра,
од 17 са ти.

Ива но во: Так ми че ње под на -
зи вом „Чи та ли ћи” одр жа но је
у уто рак, 5. фе бру а ра, у шко -
ли, чи ји су уче ни ци, за јед но
са чла но ви ма Удру же ња ба -
нат ских Бу га ра „Ива но во –Ба -
нат” уче ство ва ли на „Бу га ри -
ја ди” у Но вом Са ду.

Ја бу ка: Пред у зе ће „Пу те ви
Ср би је” до ни ра ло је 400 то на
гре ба ног ас фал та, ко ји ће по -
слу жи ти за из град њу атар ског
пу та од Ули це ЈНА до из ле -
ти шта Ске ла. Рад ни ци ЈКП-а
„Вод-ком” чи сте ка на ле пре
оче ки ва ног по ра ста во до ста -
ја. Удру же ње ви на ра и ви но -
гра да ра „Грозд” обе ле жи ће
сла ву Све ти Три фун.

Ка ча ре во: У окви ру ве че ри
љу бав не по е зи је, у су бо ту, 9.
фе бру а ра, од 18 са ти, у До му
кул ту ре, пред ста ви ће се пе -
сни ки ње ама тер ке. Три де сет
дру га „Сла ни ни ја да” би ће зва -
нич но отво ре на у че твр так,
14. фе бру а ра, у спорт ској ха -
ли и на пла тоу у цен тру се ла,
и тра ја ће до не де ље, 17. фе -
бру а ра, уве че.

Омо љи ца: Ме сна скуп шти на
је у сре ду, 6. фе бру а ра, усво ји -
ла фи нан сиј ски план и ово го -
ди шње ин ве сти ци о не при о ри -
те те. Уче ни ци ко ји по ха ђа ју
из бор ни пред мет бу гар ски је -
зик са еле мен ти ма на ци о нал -
не кул ту ре уче ство ва ли су на
„Бу га ри ја ди” у Но вом Са ду.

Стар че во: Так ми че ње „Нај -
леп ши слав ски ко лач” би ће
одр жа но у не де љу, 10. фе бру -
а ра, од 12 са ти, у ве ли кој са -
ли До ма кул ту ре, ка да ће број -
на ло кал на удру же ња из ло -
жи ти сво је про из во де. Др Сне -
жа на Ми ло са вље вић из По -
жа рев ца одр жа ће пре да ва ње
на те му „Бо ле сти пче ла и пче -
ли њег ле гла” у сре ду, 13. фе -
бру а ра, од 18 са ти, у све ча ној
са ли Ме сне за јед ни це.

Петак, 8. фабруар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Одр жа на про мо ци ја
на Зе ле ној пи ја ци

У су бо ту удар ни дан
на до ло вач ком тр гу

Два де сет пр ва до ло вач ка „Ви -
на ри ја да”, ко ја је с ла га ним за -
гре ва њем кре ну ла још сре ди -
ном де цем бра, сти гла је у за -
ни мљи ви ји део. На кон ви ше
ба за ра ви на одр жа них на пи -
јач ном тр гу у по ме ну том ме -
сту, у су бо ту, 3. фе бру а ра, пр -
ви пут је про мо ци ја ма ни фе -
ста ци је у ор га ни за ци ји Удру -
же ња ви на ра и ви но гра да ра
„Све ти Три фун” при ре ђе на на
пан че вач кој Зе ле ној пи ја ци.

Пре ма ре чи ма јед ног од глав -
них ор га ни за то ра, Ђу ри це Стој -
ко ва, за раз ли ку од ра ни јих го -
ди на, уме сто Кор зоа, иза бра на
је по ме ну та ло ка ци ја ка ко би
би ло ани ми ра но ви ше љу ди.

– Ово је бо љи по тез, с об зи -
ром на то да је пи јач ни дан, па
је и ви ше љу би те ља до бре ка -
пљи це би ло у при ли ци да де -
гу сти ра на ше про из во де. А по -
ну ди ли смо им ви но и ра ки ју,
што хлад но из фла ше, што ку -
ва но из ка за на. Би ло је кла -
сич них – цр ве ног, бе лог и ро -
зеа, као и де серт них, а по ред
ви на Удру же ња, и са ми чла но -
ви су из ло жи ли про дук те свог
ра да – на во ди Стој ков.

Са мо при род но
Је дан од њих је и Пан че вац
Ђор ђе Дра ган, ко ји већ 25 го -
ди на на Ка ра у ли уз га ја воћ -
њак и ви но град од око пет сто
чо ко та. Он ка же да је ква ли -
тет но ви но је дан од усло ва леп -
шег и ду жег жи во та и пре по -
ру чу је сви ма уме ре но кон зу -
ми ра ње, што зна чи – јед на ча -
ша днев но.

СЕЛО

ДО ЛО ВАЧ КА „ВИ НА РИ ЈА ДА” УЛА ЗИ У ГЛАВ НУ ФА ЗУ

УМЕ РЕ НО ЈЕ ЗДРА ВО И ПРО ДУ ЖУ ЈЕ ЖИ ВОТ

СЛЕДЕЋЕГ ЧЕТВРТКА ПОЧИЊЕ ТРИДЕСЕТ ДРУГА „СЛАНИНИЈАДА”

Качарево поново центар гурманлука

сам на пу нио ше зде сет осам и
ни јед ном ни сам био озбиљ ни -
је бо ле стан. Раз ли ка је са мо
што је он пио ра ки ју, а ја ви но
– са ве ту је Бла га.

За вр шни ца на 
Све тог Три фу на
Ма ни фе ста ци ја је на ста вље на
већ у уто рак, 5. фе бру а ра, у до -
ло вач ком До му кул ту ре пре -
да ва њем из обла сти ви нар ства
и ви но гра дар ства, ка да је Зо -
ра на Вла ду го во ри ла о вин ском
ту ри зму, док су о про из вод њи
ви на при ча ли Вла да Че јић из
Ме те о ро ло шке ста ни ца Вр шац
и Вла ди мир Чо ло вић из Ин -
сти ту та „Та миш”.

Сле ди при јем узо ра ка, ко ји
по чи ње у пе так, 8. фе бру а ра, у
До му кул ту ре, и то у че ти ри ка -
те го ри је – бе ло, цр ве но, ро зе и
де серт но, а у кон ку рен ци ји је
ис кљу чи во ово го ди шње ви но.

Удар ни дан је су бо та, 9. фе -
бру ар, ка да ће од 9 са ти на

доловач ком пи јач ном тр гу по -
че ти из ло жба, де гу ста ци ја и про -
да ја ви на, као и до ма ћих штру -
дли и дру гих ко ла ча „До лов ки”
и дру гих удру же ња же на. Сат
ка сни је ма ни фе ста ци ја ће би ти
све ча но отво ре на, на кон че га ће
усле ди ти так ми че ње у бр зом ис -
пи ја њу шпри це ра и бес плат на
по де ла сад ни ца ви но ве ло зе, уз
ми ни-квиз, као под стрек за раз -
вој ви но гра дар ства. Око по дне -
ва је пла ни ран оби ла зак ви но -
гра да Удру же ња и вин ског по -
дру ма у ку ћи Ђор ђа Ста ји ћа.
Про мо ци ја и де гу ста ци ја пла -
ни ра не су за 17 са ти, уз на ступ
фол кло ра ша из КУД-а „Ба нат -
ски вез”, а два са та ка сни је би -
ће про гла ше ни по бед ни ци.

„Ви на ри ја да” ће би ти окон -
ча на, као и увек, 14. фе бру а ра,
на дан Све тог Три фу на, све ча -
ним оре зи ва њем ви но гра да
Удру же ња и ве че ром за чла но -
ве и њи хо ве го сте и при ја те ље.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

– Бит но је и да је све на ста ло
на при ро дан на чин, без ку ва -
ња, јер у су прот ном гу би здра ва
свој ства. Мо ји фа во ри ти су ви -
ше стру ко на гра ђи ва ни бер мет
и ра ки ја од ду ње, ко ју прет ход -
но рен дам у ре зан це и по том
ста вљам у за тво ре ни си стем, то
јест у бу ре. Ка да кре не вре ње,
осло ба ђа се угљен-ди ок сид кроз
цев, а ма су ста вљам у пре су и
под ве ли ким при ти ском ис це -
дим сав сок, ко ји се „пе че” у де -
сти ла ци ји – ис ти че Дра ган.

До ло вац Јо ван Бла га, члан
Удру же ња већ пет на ест го ди -
на, има 300 чо ко та и пра ви ка -
бер не, шар до не, ри злинг, фран -
ков ку... И он има здрав ре цепт...

– Већ го ди на ма из ју тра на -
ште ср це по пи јем јед ну ча шу
ви на. Та ко је и мој отац ра дио,
от кад му је ту „тај ну” одао је -
дан ле кар Шва ба. И жи вео је
пу них 97 го ди на, а да ни кад
ни је ишао код ле ка ра. Ево и ја

„Најмаснија” манифестација
на овим просторима, популар-
на „Сланинијада”, ове године
стартоваће у четвртак, 14. фе-
бруара, у 15 сати, када ће на
платоу испред Месне заједни-
це Качарево почети церемони-
ја свечаног отварања.

У том тренутку ће на стоти-
нама штандова већ бити по-
стављени разни производи, пре
свега сухомеснати, али и дру-
го што купце интересује у ова-
квим приликама. И све до не-
деље, 17. фебруара, увече, по-
менуто панчевачко село биће
престоница гурманлука, у шта
ће се уверити и велики број
људи.

Један од организатора ово-
годишње, тридесет друге „Сла-
нинијаде”, Драган Вујачић, ка-
же да је досад пријављено 340
учесника који ће изложити
своје производе, или у прево-
ду 40 фирми и 300 поједина-

ца, међу којима и гости из
иностранства.

– Очекујемо више од сто хи-
љада посетилаца, а та процена
је заснована на вишегодишњим
искуствима и ми верујемо да
су у нашој земљи само „Егзит”
и „Гуча” масовнији. Поред про-

даје разних производа, биће
уприличена и бројна такмиче-
ња, пре свега избор за најбољу
занатску и индустријску сла-
нину. Требало би да се у тој
конкуренцији нађе око сто пе-
десет узорака, с тим што су
већ сада пристигли репрезен-

тативни комади из Америке и
Француске. Поново су плани-
рани пратећи садржаји, попут
изложбе карикатура, као и так-
мичења у брзом једењу слани-
не и паприке, брзом испијању
пива и избора за мис „Слани-
нијаде”. Неће изостати ни тр-
ке прасића, што белих, што
мангулица, а потом ћемо их
укрстити. Биће организовано
и кување гулаша и пасуља, ко-
ји ће бити поклоњени дому
„Срце у Јабуци” – најављује
Вујачић.

Још једном, овогодишња
„Сланинијада” званично почи-
ње следећег четвртка у 15 са-
ти, а два сата раније у Дому
културе биће отворене две из-
ложбе карикатура: Панчевца
Николе Драгаша, као и њего-
вих колега из седам држава.

Сатнице других активности
биће детаљније приказане у на-
редном броју нашег листа.

НОВО ИЗДАЊЕ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Биће гасификације, али и заселака

У ТРИ ШКО ЛЕ ОДР ЖА НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ

Чи та ли ћи

Први у тек започетој години,
или 302. број старчевачког гла-
сила отвара обавештење гра-
ђанима да кварове на јавној
расвети могу да пријаве на те-
лефон 631-144, и то радним
данима од 9 до 15 сати.

Следеће стране доносе ин-
формације о промени власнич-
ке структуре старчевачког ка-
бловског оператера „AV com-a”,
у склопу недавне трансакције
када је „Телеком” купио „Ко-
перникус”, као и о све изглед-
нијем, а тако дуго чеканом за-
вршетку радова на гасифика-
цији. Објављена је и вест да је
у градском Секретаријату за
урбанизам у току процедура

именовања нових улица у Стар-
чеву, као и заселака с вероват-
ним називима – Надел, Воћ-
њак и Зелено поље.

У великом интервјуу је го-
шћа Пава Новаков Чабрилов-
ски, координатор за ромска пи-
тања у Градској управи, углав-
ном говорила о начинима за
интеграцију те националне за-
једнице у друштво.

Аутор рубрике „Култиватор”
бавио се причом из периода
између два светска рата (1933.
године) о петицији католич-
ких верника Немаца и Хрвата
против свештеника Ивана Ра-
кошија због низа неправилно-
сти (у првом реду, финансиј-

ских) у његовом обављању ду-
жности, а он је, упркос томе,
остао на поменутом месту све
до 1942. године.

Осморо грађана је у анкети
на питање о утисцима у вези с
посетом Владимира Путина Ср-
бији одреда одговорило да је то
добро, пре свега за нашу еконо-
мију, а у доњем углу исте стра-
не објављена је фотографија гру-
пе Старчеваца који су се, како
пише, одазвали позиву невла-
диних организација и отишли
на дочек руског председника.

У овом броју су и разговори с
пчеларом Гораном Станкови-
ћем у рубрици „Кафенисање у
’Ђерму’”, представио се и тинеј-

џер Филип Радека, док је „лице
с насловнице” Ђорђе Веселино-
вић, вредни и креативни зубо-
техничар. Нису изостале ни стал-
не рубрике „Цртице из прошло-
сти”, „Уопштинавање”, „Старче-
вачке бразде”, као ни стране о
пољопривреди, извиђаштву,
спорту, школи, култури...



Стефан Станојевић,

песник, студент књижевности,

уредник књижевног серијала

„Pun chtown Po e try”

КЊИЖЕВНОСТ: Одувек сам
припадао књигама. Путеви с
њима састављали су ме и рас-
крштали, али увек сам нека-
ко завршавао читајући их.
Умео сам да прочитам поне-
ку занимљиву књигу једном у
неколико месеци и евентуал-
но неку лектиру све до четвр-
те године средње школе, где
је прва лектира била Камијев
„Странац”. Погледај ову књи-
жицу, помислио сам, ово је
лектира за средњу школу?
Прочитаћу је за мали одмор...
Требало ми је ипак и време
наредног часа и великог од-
мора, али овом књигом поче-
ло је доба активног читања,
боље рећи спасоносног чита-
ња, за мене. Ова „књижица”
пробудила је у мени вероват-
но нешто што сам ја данас.
Одувек сам копао за јунаци-
ма које мори слична пробле-
матика као мене, све је било
баш лако. У средњој школи
нисам могао да се повежем с
Толстојем, Достојевским, Мо-
лијером, Балзаком, али мо-
гао сам с Фантеом, Селинџе-
ром, Буковским, Фицџерал-
дом, Селином, па делимично
и Црњанским, иако смо чита-
ли само „Суматру” и „Сеобе”.

ФИЛМ: Насупрот књижевно-
сти, немам неки одређени
жанр када су филмови у пи-
тању. Историјски, научно-
фантастични, култни фил-
мови су они којима се радо
враћам. Живимо у ери сери-
ја, па и сам чешће пратим
неку серију него што гледам
нове филмове. Ваљда се гле-
даоци више вежу за јунаке у
серијама, који имају више
простора и времена да се те-
мељно развију. Тренутно гле-
дам нову сезону серије „True
De tec ti ve” и верујем да је љу-
дима тешко да одвоје другу
и трећу сезону од дубине, те-
матике и филозофије какву
је носила генијална прва се-
зона. Волим анимиране се-
рије као што су „Adven tu re

Ti me”, „Bo Jack Hor se man”,
„Rick & Morty”, „Re gu lar
Show”, јер садрже одређени
хумор и поруку, а свака је
занимљива и особена на свој
начин. Анимирани филмови
које је радио легендарни „Сту-
дио Џибли” носе неку посеб-
ну вредност и тежину за ме-
не. „Prin cess Mo no no ke”, „Spi -
rit ted Away”, „Por co Ros so”,
„Howl’s Mo ving Ca stle” – не-
ки су од наслова који су до-
живели премијеру док сам
био дечак и увек ће ми сво-
јим сликама предела и му-
зиком изазивати топлину и
носталгију за тим годинама.

МУЗИКА: Поседујем чудан
музички укус, велики распон
међу жанровима. У ствари, му-
зика коју ћу слушати зависи
од тога како сам расположен
или какво је време напољу.
Сваки дан започињем музи-
ком. Уколико пада киша или
су боје дана сиве и тмурне,
изабраћу лагане, меланхолич-
не тонове. Ту наступа афроа-
меричка музика, звуци џеза и
блуза. Ако је дан ведар, сун-
чан, топао, ту своје место мо-
же наћи фанк. Истовремено,
слушам и психоделични, ал-
тернативни рок или гранџ, па
и то се може наћи на листи.
Понекад одлутам и до хард
рока или хеви метала. Да ме
питају који ми је омиљени му-
зичар међу оволиким правци-
ма, као из топа бих одгово-
рио: Бил Видерс. Невероватан
глас и текстови, прави песник.
Иако бих свој карактер нај-
прецизније упоредио са гранџ
звуком бендова „Ali ce in Cha -
ins”, „Tem ple of The Dog”, „So -
und gar den”, „Sto ne Tem ple Pi -
lots”. Што би Том Вејтс рекао:
„Волим лепе мелодије које ми
говоре ужасне ствари”.

КУЛТУРА
Петак, 8. фебруар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПО ВО ДОМ ПЕ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ЛИ КОВ НЕ КО ЛО НИ ЈЕ „ДЕ ЛИ БЛАТ СКИ ПЕ САК”

ИЗ ЛО ЖБА „СВЕ ДО ЧАН СТВО ВРЕ МЕ НА”

Странац

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс
Филм
Пе так, 8. фе бру ар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пре -
ми је ра фил ма „Те рет” Ог ње на Гла во ни ћа.

Пред ста ве
Су бо та, 9. фе бру ар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за де цу „Ча роб њак из Оза”. 
Не де ља, 10. фе бру ар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва „Ко ре шпо ден ци ја”. 
Че твр так, 14. фе бру ар, 18 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: из ло жба ра до ва по во дом пе де сет го ди на по сто ја ња Ли -
ков не ко ло ни је „Де ли блат ски пе сак”.

Му зи ка
Пе так, 8. фе бру ар, 17 са ти, Клуб за од ра сла и ста ра ли ца:
кон церт уче ни ка Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”.
Су бо та, 9. фе бру ар, 18 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: два де сет пр ви ро ђен дан Мо то-клу ба „Ко јот”.
Че твр так, 14. фе бру ар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон церт гру пе „Не вер не бе бе”. 
Че твр так, 14. фе бру ар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: ка ра о ке жур ка и из ло жба у ор га ни за ци ји Кре а тив ног
омла дин ског цен тра Пан че во. 

Те мат ски про грам
Пе так, 8. фе бру ар, 12 са ти, На род ни му зеј: про мо ци ја ју би -
лар ног два де се тог бро ја „Гла сни ка му зе ја Ба на та”.
Пе так, 8. фе бру ар, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: про мо ци ја
књи ге „Па ре лел на исто ри ја те а тра Ми ла на Ма ђа ре ва”.
Сре да, 13. фе бру ар, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: ве че пан -
че вач ких пи са ца.

У Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти у сре ду, 30. ја ну 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.

На Ли ков ни са лон „30 х 30”
то ком 2018. го ди не ја ви ло се
сто де ве де сет се дам ау то ра из
Ср би је, Ре пу бли ке Срп ске, Сло -
ве ни је, Ка на де и Пољ ске. Жи -
ри у са ста ву Ана Ма ри ја но -
вић, исто ри чар умет но сти, и
мр Ми лу тин Ми чић, ака дем -
ски сли кар и ау тор про јек та,
ода брао је у но вем бру ра до ве

сто че тр де сет ау то ра и до де -
лио три на гра де, ко је су уру -
че не 18. де цем бра.

Пр ву на гра ду је осво јио Ми -
ло ван Кр сто нић, док је дру гу
на гра ду до би ла Гор да на Ши -
јач ки, а тре ћу Ве сна Па вло вић.

Из ло жба је до са да пред ста -
вље на у „Арт цен тру” у Бе о гра -
ду (ја ну ар), а у на ред ном пе -
ри о ду мо ћи ће да је по гле да и
пу бли ка у Му зе ју Сре ма у Срем -
ској Ми тро ви ци (март) и у Кул -
тур ном цен тру Но вог Са да
(април).

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

Ево лу ци ја до бра – 
ево лу ци ја зла

Де ла ће би ти 
пред ста вље на у три
из ла гач ка про сто ра

У Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти у че твр так, 14. фе бру а ра,
би ће отво ре на из ло жба по во -
дом пе де се те го ди шњи це по -
сто ја ња Ли ков не ко ло ни је „Де -
ли блат ски пе сак”. Глав на све -
ча ност би ће одр жа на у На род -
ном му зе ју, од 19 са ти, ка да ће
се по се ти о ци ма обра ти ти и гра -
до на чел ник Са ша Па влов.

Пред сед ник Кул тур но-про -
свет не за јед ни це Сто јан Бо -
шков ре као је да ће овом из ло -
жбом би ти при ка за но пе де сет
го ди на успе шног ра да и де ло -
ва ња Ли ков не ко ло ни је „Де ли -
блат ски пе сак”.

– Од лу чи ли смо да де ла иза -
бе ре наш са рад ник Ми ле Иг -
ња то вић, афир ми са ни ку стос
из Но вог Са да. Он је ода брао

пет на ест де ла умет ни ка из ино -
стран ства, че тр де сет два ра да
умет ни ка из ли ков них цен та -
ра у Ср би ји, док ће пре о ста ли
ра до ви пред ста ви ти ства ра ла -
штво Пан че ва ца и пан че вач -
ког ли ков ног кру га. Де ла ће
би ти из ло же на у три из ла гач -
ка про сто ра: у Га ле ри ји са вре -
ме не умет но сти, Све ча ној са -
ли и са ло ну На род ног му зе ја –
об ја снио је Бо шков.

Укуп ну збир ку чи ни 1.289
ра до ва ко је је ство ри ло че ти -
ри сто три де сет ау то ра. Сви ра -
до ви ће би ти при ка за ни у ка -
та ло гу ко ји пра ти из ло жбу. Сто
де ла ко ја ће се ви де ти у из ла -
гач ким про сто ри ма би ће пред -
ста вље но сли ком и ка та ло шким
по да ци ма, док ће оста ла би ти
по бро ја на.

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ИЗ ЛО ЖБА ЦР ТЕ ЖА МА РИ ЈЕ ДИ МИ ТРИЋ

У по тра зи за ра јем
У фо а јеу Кул тур ног цен тра Пан -
че ва у по не де љак, 4. фе бру а ра,
отво ре на је из ло жба цр те жа у
па сте лу „У по тра зи за ра јем”
Ма ри је Ди ми трић.

Цр те жи су на ста ли кра јем
2017. и то ком 2018. го ди не.
Ра ђе ни су у тех ни ци су ви па -
стел на па пи ру и ма њих су

фор ма та. Ра до ви су у по чет ку
би ли ин спи ри са ни „Књи гом о
ра ју” Ка ја Ма је ра, а ка сни је
ма штом са ме ау тор ке у окол -
но сти ма „јед но лич не” сва ко -
дне ви це. Мо гу се сма тра ти по -

ку ша ји ма над ре а ли стич ких бе -
жа ња у све то ве па ра лел них
ствар но сти.

Ма ри ја Ди ми трић је ро ђе на
у Пан че ву 1974. го ди не. За вр -
ши ла је ФЛУ и пост ди плом ске
сту ди је на ФЛУ, Од сек сли кар -
ство, у Бе о гра ду, у кла си про -
фе со ра Сла во љу ба Чво ро ви ћа.

Члан је УЛУС-а и СУ ЛУВ-а.
Из ла га ла је груп но и са мо стал -
но ви ше пу та. На гра ђи ва на је
и уче ство ва ла је у ли ков ним
ко ло ни ја ма, ба ви ла се илу стра -
ци јом и пе да го шким ра дом.

жи вот. Има ли смо же љу да
оде мо у не ки про стор јер, као
и свим сли ка ри ма, би ли су
нам по треб ни мир и сло бо да.
Ми ле Ђор ђе вић је пред ло жио
Пе шча ру и за то смо до би ли
бла го слов вла сти. То ком годи -
на до ла зи ли су умет ни ци из
дру гих сре ди на, мла ди су
почели да упи су ју ака де ми је
и ство рио се тај ути цај ко ји је
ве о ма ва жан, на ро чи то ако је
по зи ти ван – на гла сио је Кесић.

Он је об ја снио да су се ка -
сни је Ко ло ни ји при дру жи ва ли
и мно ги дру ги умет ни ци и на
тај на чин јој да ли још ве ћу
вред ност.

Че до мир Ке сић сма тра да је
Ли ков на ко ло ни ја да ле ко пре -
ва зи шла сред ства ко ја су у њу
уло же на. Он сма тра да оно што
је на ста ло као ре зул тат не мо -
же да се пре ве де у но вац, не го
у оп ште до бро ко је је не мер -
љи во. Он је ис та као да је на -
кон осни ва ња Ко ло ни је на ста -
ла и Шко ла цр та ња, ко ја је, по -
ред сво је еду ка тив не уло ге, има -
ла и со ци јал ну ди мен зи ју да
љу де вас пи та ва у та квом ду ху
да функ ци о ни шу у окви ри ма
нор мал ног жи во та.

Сто јан Бо шков је та ко ђе об -
ја снио шта је ути ца ло на то да
Ко ло ни ја поч не да ра ди.

– Осни ва ње Ко ло ни је је део
не ких ши рих при ли ка. Го ди -
на 1968. би ла је го ди на бун та
студе на та у не ким европ ским

– Ми све то по се ду је мо и у
елек трон ској фор ми, та ко да
смо ство ри ли усло ве да по ста -
ви мо и сајт и да се све то ди -
ги та ли зу је. Циљ нам је да бу -
де мо до ступ ни сви ма они ма

ко је умет ност за ни ма – ре као
је Бо шков.

Он је до дао да је из ло жба
зна чај на и због то га што ће се
на овај на чин на пра ви ти пре -
глед за ви чај ног сли кар ства, да
се ви ди шта су све Пан чев ци
ус пе ли да ура де то ком пе де сет
го ди на.

– Тај 14. фе бру ар до че ку је -
мо са за до вољ ством јер смо
је дан ве ли ки по сао при ве ли
кра ју. Нов цем ко ји смо до би -
ли од Град ске упра ве не ка ко
смо ус пе ли да у осно ви по -
кри је мо све тро шко ве. Ми -
слим да је при ли ка да сви љу -
ди ко ји во ле сли кар ство до ђу
и ви де ка ко је не ка да би ло и
да уо че не ке раз ли ке, јер у
том ве ли ком ра спо ну има до -
ста раз ли чи тих де ла. Од сли -

ка Сто ја на Тру ми ћа, па до ра -
до ва мла дих умет ни ка да нас,
као што су Ива на Што пуљ и
Ми лан Бу ла то вић. Ре ћи ћу и
то да су сли ке ипак ту да се у
њих чо век за гле да, да ужи ва
и раз ми шља, на кон че га оне
мо гу да му се до пад ну или не
– за кљу чио је Бо шков. 

Је дан од осни ва ча Ко ло ни је,
ака дем ски сли кар Че до мир Ке -
сић, ис при чао је не што о са -
мом тре нут ку ње ног на ста ја ња
и за што се баш та да, 1969. го -
ди не, ство ри ла при ли ка да она
на ста не. 

– У том тре нут ку је по сто ја -
ла не ка вр ста бла го ста ња. По -
ја вио се је дан број мла дих
шко ло ва них љу ди ко ји су же -
ле ли да про ме не овај свет. У

до ме ну кул ту ре и ли ков не
умет но сти по сто ја ла је јед на
зва нич на гру па, „Пан че во 5”,
ко ја је де ло ва ла и би ла ува -
жа ва на од стра не јав но сти. С
дру ге стра не, код нас је по -
сто ја ла јед на же ља да се и ми
на не ки на чин укљу чи мо у тај

окви ри ма, та ко да су и на ши
мла ди љу ди ко ји су тек сту -
па ли на сце ну, тра жи ли не ке
сво је иза зо ве и из ла зе. Па се
учи ни ло да је ко ло ни ја до бар
пут да се кре не у јед ну ства -
ра лач ку аван ту ру – ре као је
Бо шков.
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Стојан БошковСтојан Бошков

Чедомир КесићЧедомир Кесић
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Pan evo 
 

RASPISUJE OGLAS 

za prijem radnika u radni odnos: 

 

-  Rukovaoc gra evinskih mašina             -      3   izvršioca 

 

-  Gra evinsko-zanatski radnici:vodoinstalateri  

  monteri, tesari, zidari i armira i            -    8  izvršioca 

 

- Pomo ni radnici za radove na gra evini  

i izgradnji vodovoda i kanalizacije        -      8  izvršioca 
 

                        Uslovi:  

  -   Radno iskustvo minimum 3 godine 

                        -   Godine starosti:  od 30 -55 godina                        

 

Biografije slati na e-mail: office@finnet-ing.rs ili  

pozvati na kontakt tel: 013/351-651, 366-068 do 16 asova 

ПЕЖО 407 караван, 1.6, ди-
зел, регистрован, 2008. годи-
ште, у одличном стању.
063/201-366. (272708)

ЈУГО 55, 1988. годиште, 300
евра, регистрован. Тел.
063/193-63-59. (272614)

ГОЛФ 4, 1.4, бензин, 2002.
годиште, може замена за ма-
њи уз доплату. 060/327-55-
54. (272685)

ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ,
2008, регистрован, гараиран,
власник, повољно. 063/345-
837. (2727149

ЛАДА, очувана, регистрована
до августа, бензин ТНГ, атест
гаса до 2022, јефтино.
063/744-41-32. И272732)

ОПЕЛ корса 1.0, 2005. годи-
ште, регистрован, власник.
065/549-92-02. (272746)

ПЕЖО 206, 14, 2001 металик
сив, гаражиран, одичан, вла-
сник. 064/142-55-93. (272764)

РЕНО кангу, 1.6, хитно, по-
вољно, 2007. 013/672-590,
063/766-59-18 (272291)

ВЕКТРА 1.6, 91, атестиран
плин, регистрован, у добром
стању. 064/587-50-24. (272872)

РЕНО модус 1.2, 2005, фул
опрема, у првој боји, на име.
064/587-50-24. (272872)

ГОЛФ 4, 1.4, 16 В, 2001/2, пе-
тора врата, 187.000 км, фул
опрема. 064/587-50-24. (272872)

РЕНО МЕГАН караван, 1.6,
бензин, гас, 2003, регистро-
ван до јула 2019, 1.350 евра.
064/564-83-35. (272839)

ПУНТОП 3, 1.3, мултиџет, ди-
зел, 2005, петора врата,
152.000 км, на име. 064/587-
50-24. (272872)

ПАНДА 1,2, 8 в, 2005, фул
опрема, 150.000 км, власник.
064/587-50-24. (272872)

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

ИЗДАЈЕМ гаражу на првом
спрату Конструкторове гара-
же на Котежу 1. 063/122-55-
22. (272166)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ гаражу
у строгом центру. Тел.
063/802-21-35. (272864)

СЕРВИС телевизора, дигита-
лих рисивера монитора, да-
љинских. „Плус”, Д. Туцовића
28, 353-463, 063/877-38-21.
(272861)

ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, дола-
зим на адресу. 063/782-82-
69, 061/211-59-15. 
(272294)

КУПУЈЕМ све врсте возила, од
100 до 2.000 евра. 065/809-
11-83. (272735)

КУПУЈЕМ аутомобиле од
80-2.000 евра, стање небитно.
063/165-83-75 
(272532)

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

ВЕШ-МАШИНА, судо-машина,
новији шпорет плин – струја -
гас, фрижидер 135 л – 170 л
ципеларник, комода, сточићи,
грејалица. Тел. 063/861-82-66.
(2727809

НА ПРОДАЈУ свињске полутке.
Тел. 632-145, 060/500-30-91.
(271425)

ПРОДАЈА огревног дрвета:
буква, багрем, цер. Исечено и
исцепано. 064/357-82-08, Бо-
санац. (271742)

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

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње
ландрас, до 200 кг. 062/976-
02-30. (272624)

КОМБИОВАНИ фрижидер
горење са два отора, 6.000
динара, кварцна грејалица
1.500. 063/878-49-65. (272806)

КОМАДНИ стари намештај,
техника и др. Повољо, вла-
сник. 064/142-30-95. (272586)

КРЕВЕТИ, душеци ормари,
столићи, комода, сто, столи-
це, усисивачи, покућство.
065/353-07-57. (272588)

НА ПРОДАЈУ прасићи, око 25
кг. Тел. 063/714-01-30,
013/370ч398. (272595)

НОВИ КОТАО, чврсто гориво,
пелет, све јачине са гаранци-
јом. 064/137-64-14. (272859)

КОТАО „феротерм” 40 кв, са
бојлером, изврстан, повољно,
са мнтажом или без. 064/123-
63-65. (272589)

ПРОДАЈЕМ половну исправну
белу технику из увоза. Тел.
063/777-28-66. (272580)

ПРАСИЋИ и јагањци на прода-
ју, вршим печење на дрва, ра-
жањ, повољно. 064/997-79-09.
(272340)

ПОВОЉНО продајем гарде-
робни плакар. Контакт тел.
063/820-91-38. (272562)

РАСПРОДАЈА новог намешта-
ја: столица од 1.600 столови од
4.500. 060/600-14-52. (272647)

НОВИ клик-клак лежајеви од
12.900, избог мебла по жељи.
060/600-14-52. (272647)

ПРОДАЈЕМ комплетно ремон-
товане ТА пећи, офарбане, сер -
висиране, достава, монтажа,
гаранција 062/892-47-55. (272618)

НА ПРОДАЈУ ивалидска коли-
ца скоро нова. 065/862-22-39.
(272613)

ШПОРЕТ 90 Х, фаворит, 100
евра, алфа плам камин, очу-
ван, 200 евра. 063/212-882.
(272661)

ПРОДАЈЕМ црну краву са
млеком, елад сисанце и радну
кобилу врану. Звати после 20
сати. 064/344-74-40. (272673)

ДВОСЕД, столове, ормаре, ку-
хињу, брачни кревет, ТА пећ,
каду, собна врата. 066/200-
514. (272678)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаран-
ција. 063/705-18-18. (272694)

ДОМАЋЕ кокошке, патке, мо-
же и салаш на Новосељанском
путу. 063/894-84-23. (272697)

НА ПРОДАЈУ свиње, окок 200
кг, 150 динара кг. Тел.
065/961-92-14. (227705)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп.
066/888-41-07. (272716)

ПРОДАЈЕМ дечја колица ку-
нерт силвер, цена 15.000 диа-
ра. 064/252-47-55. (272729)

ПРОДАЈЕМ двосед, развлаче-
ње и две фотеље, два кауча.
252-13-66, 064/413-61-65. (272739)

ПРОДАЈЕМ машину за чи-
шћење снега, грталица”, мо-
торна. 064/354-69-76. (4801)

СОБНИ шанк, каучеви, сто и
три столице, ципеларник, веш-
машина, замрзивач, ТА пећи, ,
крека весо пећ, душеци, клупе
за седење намештај „Бошњач-
ки”, комода и витрина, разно.
(064/155-38-13. (272741)

НАМЕШТАЈ: регал, кревете,
орман, витрина кујна, фоте-
ља. Назовите, договор.
064/900-72-98. (2728309)

ПРОДАЈЕМ судоперу и оста-
ле кухињске елементе, судо-
пера 3.000 динара, нова. 371-
568, 063/773-45-97. (272833)

ПРОДАЈЕМ ловачку пушку
карабин . 064/172-60-38. (272862)

ДЕЧЈА соба, угаона гарниту-
ра, тросед, двосед, фотеља,
све из увоза, очувано, мало
коришћено, са превозом.
061/317-07-67. (272856)

МЕСНАТА прасад на продају,
клање гратис. 060/444-55-01.
(272881)

КУПУЈЕМ перје, старински на-
мештај, слике, сатове, стари
новац, сифон флаше, стрипо-
ве, старо покућство.  335-930,
063/705-18-18. (272694)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, замр-
зиваче, фрижидере, веш-ма-
шине, старе телевизоре, до-
лазимо на адресу. 064/158-
44-10, 063/101-11-47. (272654)

КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, старо гвожђе,
акумулаторе, бакар и остало.
066/900-79-04. (272577)

КУПУЈЕМ стари електронски
отпад, фрижидере, шпорете,
машине, телевизоре... Дола-
зим. 061/224-48-09. (272582)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-
даље, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77. (272598)

КУПУЈЕМ гвожђе, алумини-
јум, акумулаторе, бакар, ме-
синг и остали отпад. 061/322-
04-94. (272658)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, телевизоре, акумулато-
ре. 061/321-77-93. (272658)

КУПУЈЕМ старе увозне фри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, телевизоре, акумулато-
ре. 061/321-77-93. (272658)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, чи-
стимо таване, подруме.
061/631-51-46.  (272658)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, шпорете, бојлере,
каблове. 069/196-54-56.
(272810)

КУЋА за рушење, 8 ари, Цара

Душана 73, 51.000. 063/820-

53-34. (271716)

ПРОДАЈЕМ двоспратну кућу

у Качареву, 250 квм, локаци-

ја одлична. Тел. 062/865-20-

39. (271791)

ЗЛАТИБОР (Гајеви) – прода-
јем/мењам кућу на Златибору
за кућу/стан у Панчеву. Тел.
069/158-63-76. (СМС)
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ПЛАЦ, 8 ари, код „Родића”
повољно. 064/223-83-50. (272034)

ПРОДАЈЕ се кућа, Боре Ши-
поша 19, Панчево. 013/346-
502. (272394)

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

ПРОДАЈЕМ плац на Бавани-
штанком путу, 15,5 ари, по-
вољно. 062/885-41-07. (272487)

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

КАЧАРЕВО, кућа 100 квм, 11
ари плац, усељива повољно.
064/172-86-12. (272800)

ЦЕНТАР, кућа за рушење, 6 ари,
120.000, 10 ари, 120.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (272801)

КУДЕЉАРАЦ, сређена, 120
квм, 2.3 ара, 50.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (272801)

ЦЕНТАР, кућа 120 квм, 5 ари,
72.000; стара кућа 2.7 ари,
27.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (272802)

ДОЊИ ГРАД, 113 квм, за ру-
шење, око 3 ара, 35.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00. (272802)

ЗА ИНВЕСТИТОРЕ око 7 ари,
1.600 квм, све дозволе, дого-
вор. (394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (272802)

БЛИЗУ центра кућа на 3,5
ара, потребна адаптација,
50.000, за рушење, 40.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48. 

ТЕСЛА, 80 квм 4.8 ари,
38.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (272784)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80 квм,
гас, добар објекат, 52.000, до-
говор. (242), „Кварт”, 064/125-
62-67, 346-392. (272809)

ГОРЊИ ГРАД, 5 ари, 100 квм,
72.000, договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392. (272809)

ПРОДАЈЕМ плац од 28 ари на
Баваништанском путу. 063/217-
102, 03/180-26-84. (27733)

МИСА, три етаже, ЕГ, 65.000;
Ново Село, нова кућа 50.000.
(338), „Јанковић”, 348-025. (272736)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље
у Качареву. 013/601-281. (27245)

ПЛАЦ 7.5 ари, са викендицом
на Јабучком путу 101-б, са гла -
вног пута. 063/713-42-71. (272715)

ЦЕНТАР, кућа 3 ара, за рено-
вирање, 76.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (272674)

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову,
Ливадице. 319-754, 061/153-
34-61 (272597)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру Ка-
чарева са локалима и послов-
ним објектом. Може замена
за Панчево, Београд или за
грађевински материјал.
064/463-20-20. (272638)

ПРОДАЈЕМ плац на Бавани-
штанском, 7 ари, вода, струја
ограђен. 060/700-50-72,
063/163-97-17. (272657)

КУЋА, Омољица, 70 квм, 65
ари, помоћни објекти, усељи-
ва. 064/961-00-70. (272656)

СКРОБАРА, грађевинско зе-
мљиште, 124 ара. 063/325-
566 (272627)

ТЕСЛА, старија кућа, 4 ара
плаца, Јосифа Маринковића,
65.000, власник. 064/323-94-
45. (272635)

ПЛАЦ 12 ари, за кућу, зграду.
Иве Курјачког 72, фронт 27
м. 064/295-50-95. (272639)

КУЋА, Тесла, реновирана, Ј.
Гавриловића 16-а, усељива.
064/295-50-95. (272639)

ЈАБУКА, двособна, 64 квм 4
ара плаца, чврста градња,
19.000. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (272619)

НОВА МИСА, код надвожња-
ка, 70 квм, 5 ари, 37.000, до-
говор. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (272619)

ПЛАЦ 69 ари, Скадарска, до
пута код Родића. 062/142-05-
66. (272660)

УЖИ ЦЕТАР, 300 квм, нова, 5
ари, 130.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (272674)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 70
квм, нова, усељива, укњижена,
5 ари, 25.000 . (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (272674)

КУПУЈЕМ кућу у Качареву.
064/369-47-02. (272560)

ПРОДАЈЕМ станове свих
структура, кућа, центар, 55
хиљада, Агенција „Весна 2”,
066/937-00-13 (СМС)

ПРОДАЈЕМ станове свих
структура, Агенција „Весна
2”, 066/937-00-13 (СМС)

МИСА, 66 квм + двориште,
21.500 евра. 063/377-835. (271786)

КОТеж 2, 64 квм, двоипособан,
III, ЦГ, 42.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (272799)

ТЕСЛА, двоипособан, IV, ТА,
26.000 и трособан, IV, ЦГ,
50.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. 

СОДАРА, уредан двособан,
IV ТА, 30.000; троипосаобан,
VI, ЦГ, 50.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. 

КОТЕЖ 1, двособан, 50 квм,
ЦГ, I, 35.000; Котеж 2, двои-
пособан договор. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48. 

СТАН у Тамиш капији, 62
квм, III спрат, 52.000 евра.
063/329-340. (272790)

ТЕСЛА, Дис, 35 квм, једносо-
бан, леп, тераса, 30.000, до-
говор. (324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20. (272792)

КОТЕЖ, 65 квм двоипособан,
42.000; 57 кв, двособан,
28.000. (324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20. (272792)

ДОЊИ ГРАД, двособан, 41
кв, II, TA, 17.500. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. (272784)

ТЕСЛА, двособан, VI od VII,
49 квм + тераса, ЦГ, леп,
30.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (272784)

СОДАРА, трособан, ЦГ, VI,
75 квм, добар распоред, те-
раса, 37.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (272784)

НОВА МИСА, одличан једно-
ипособан 44 квм, II, ТА,
25.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (272784)

КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, нови-
ји, 58 квм, приземље, ЦГ, бес-
прекоран, 42.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58. (272784)

ПРОДАЈЕМ или издајем раз-
рађен објекат за смештај.
064/143-52-98. (272808)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 64
квм, VII, 25.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392. (272809)

СТАРА кућа са плацем, Ул.
Стевице Јовановић, власник.
Тел. 064/136-42-00. (272847)

ПРОДАЈЕМ три и један и по
ланац земље, преки пут.
060/153-25-15. (272852)

ПРОДАЈЕМ плацеве, Стрели-
ште, укњижени, 1/1 различитих
површина. 063/368-135. (272853)

ТЕСЛА, кућа 90 квм, 3.5 ара,
55.000. „Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15. (272857)

КУЋА, 70 квм, монтажна, но-
ва, усељива, Миса -с а 3 ара,
19.000 евра. Козарачка 10-ц.
Тел. 063/804-07-85. (272859)

ДЕО КУЋЕ, 60 квм, посебан
улаз, 2 ара, 13.000 евра. Коза-
ра чка 10-а. 063/804-07-85. (272859)

ПРОДАЈЕМ кућу, Стрелиште.
064/172-60-38. (272862)

ПРОДАЈЕМ плац 31 ар, Ново-
сељански пут. 064/131-42-02.
(2728268)

ВЕЛИКИ избор хала на про-
дају, Кудељарац. 063/744-28-
66, „Милка”. (2728849

КУЋА, Брестовац, одлична,
укњижена, 16.500, зидана
плоча. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (272884)

КУДЕЉАРАЦ, ПР + ПК (два
одвојена страна, нова, укњи-
жена, 62.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (272884)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге пола од воћем.
064/113-47-76. (272594)

ПРОДАЈЕМ плац у Банатском
Новом Селу, близу центра, 6
ари, повољно. 060/615-10-24.
(272571)

ПЛАЦ у Долову, 8 ари.
062/845-66-01. (272557)

ЦРЕПАЈА, 70 кв, од цигле,
усељива, укњижена, 14.500.
(679), „Трем 01”, 063/836-23-
83. (272674)

ХЕКТАР грађевинског земљи-
шта, комплетна инфраструк-
тура, северна зона, само
18.000. 063/894-84-23. (272697)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу на
5 ари, елитна локација за
стан уз вашу доплату.
063/894-84-23. (272697)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две ма-
ње куће за мањи стан, вла-
сник. 064/9862174. (272724)

ПРОДАЈЕМ две куће на једном
плацу, у Војловици. 013/232-
21-30, 063/162-50-00. (272727)

ПОЛА куће (100 квм), гаража
+ подрум, нова Миса, добра
локација. 060/615-00-13. (272817)

КУЋА 130 квм, 4 ара, Миса,
Козарачка 10, две стамбене
јединице, 33.000 евра. 171.
063/804-07-85. (272859)

СТРЕЛИШТЕ, 60 квм, двосо-
бан, комплет сређен, III, ЦГ,
ПВЦ, 30.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (272799)

НОВА МИСА, 43 квм, једнои-
особан, II, ТА, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (272799)

НОВА МИСА, 50 квм, једнои-
пособан, I, TA, две терасе,
25.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (272799)

ТЕСЛА, 54 квм, двособан, IV,
TA, 24.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (272799)

СТРЕЛИШЕ, 60 квм, V, ЦГ,
35.000, договор. (336), „Олимп”,
063/494-898, 351-061. (272799)

ЦЕНТАР, 64 квм, двоипосо-
бан, V, ЦГ, Т, 52.000, дого-
вор. (336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (272799)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
квм, VII/VI II, 28.000; двоипо-
собан, VI, 38.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (272801)

ХИТНО, Спољностарчевачка,
улични стан, 89 квм, 171, по-
годно за локал, 20.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (272801)

ЦЕНТАР, 45 квм, мањи дво-
собан, 37.000; 60 квм, двои-
пособан, 45.000 (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00. (272802)

ЦЕНТАР, новоградња, 47 квм,
II спрат, лифт, паркинг, гара-
жа 14 квм, гас, укњижен, вла-
сник. 063/449-798. (227788)

ЦЕНТАР, трособан, ЦГ,
63.000; нови двособан,
42.000 и трособан, 95 квм,
73.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. 

КОТЕЖ 2, двособан, сређен,
55 кв, IX, два лифта, 32.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-66-
58. (272784)

КОТЕЖ 1, двособан, 58 квм,
ВП, 33.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67, 346-
392. (272809)

ЦЕНТАР, двособан, 50 вм, IV,
31.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (272703)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
III, 36.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (272703)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 67
квм, V, 40.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-62-
67, 346-392. (272809)

ДВОСОБАН, нов, 55 квм, но-
ва Миса, цена договор, део
може на рате, власник.
063/304-222. (272769)

ПРОДАЈЕ стан у центру, 45
квм. 060/312-90-00. (272808)

КОТЕЖ 2, 52 квм, мањи дво-
собан, хитно, 31.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00. (272802)

СОДАРА, 61 квм, двоипособан,
35.000; 74 квм, 37.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00. (272802)

ШИРИ центар, 45 квм, двосо-
бан, намештен, хитно, 30.500.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00. 

АПАРТМАН на Космају и Ко-
паонику, повољно, на 90 го-
дина. 063/839-56-81. (272595)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
70 кв, у Војловици, повољно.
064/213-32-94. (272581)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 42 квм, на
Миси. Тел. 063/840-25-82. (272646)

ВОЈНЕ ЗГРАДЕ, троипособан,
ЦГ, VI, лифт, 50.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83. (272674)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
45 квм, ВП, ЦГ, тераса,
24.000. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (272619)

ТЕСЛА, трособан, 67 квм, дру-
ги спрат ТА грејање, 32.500,
договор. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (272619)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
61 квм, трећи спрат, ЦГ,
32.000. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (272619)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 вм,
први спрат, Радова зграда,
35.000. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (272619)

ТЕСЛА једнособан, 30 квм,
седми спрат, сређен, 20.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (272619)

ПРОДАЈЕ се трособан стан у
строгом центру, 73 квм, вла-
сник. 060/630-38-08. (272692)

КОТЕЖ 1, трособан, 61 квм,
I, ЦГ, комплетно сређен,
43.000. (300), „Ћурчић, 362-
816, 063/803-10-52. (272767)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
квм, пети спрат, лифт, ЦГ,
26.000. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (272619)

ДВОСОБАН, Стрелиште, први
спрат, 30.000, замена. (470),
„Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (272756)

ДВОСОБАН, Содара, први
спрат, ЦГ, 56 квм. (470), „Ди-
ва некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (272756)

ДВОСОБАН, Котеж 2, ВП, 57
квм + 6 квм, 31.000 евра.
(470), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71. (272756)

ТЕСЛА, двособа, 53 квм, III,
TA, усељив, 31.000 (300),
„Ћурчић, 362-816, 063/803-
10-52. (272767)

НОВА МИСА, четворособан,
111 квм, ЕГ, са двориштем,
50.000 евра. (300), „Ћурчић,
362-816, 063/803-10-52. (272767)

КОТЕЖ 1, преуређен у двои-
пособан, 59 квм, ЦГ, две те-
расе, сређен, 42.000, VI.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (272765)

ПРОДАЈЕМ две стамбене је-
динице, легализоване, усељи-
ве. 064/682-57-91. (272846)

СТАН, 34 квм, у Панчеву,
Стражиловачка 16, нова Ми-
са. 064/184-87-50. (272828)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
квм, II. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (272703)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 73
квм, V, 47.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50. (272703)

ПРОДАЈА, двоипособни стан,
64 квм, строги центар.
063/172-50-19. (271985)

ЦЕНТАР, 2.0, ТА, договор,
Содара, 2.5, II, 42.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (272736)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 28,
20.500, дворишни, 34, 12.000.
(338), „Јанковић”, 348-025. (272736)

ЈЕДНОСОБАН, Тип Станко, I,
16.500, Миса, I, 19.500. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66. (272884)
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ЈЕДНОИПОСОБАН, Тесла, I,
фул, 29.000, Маргита, I + га-
ража , 28.000.(67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (272884)

НОВА МИСА, двособан, II, 46
квм, ТА, усељив, 19.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (272765)  

ТЕСЛА, Нови свет, једноипо-
собан, I, ЦГ, 39 квм, 25.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (272765)  

КАРАЂОРЂЕВА, центар, дво-
ришни трособан, дуплкс, 105
квм, ЕГ, 52.000. (353), „Пре-
миер”, 063/800-44-30. (272765) 

ТЕСЛА, двособан, 49 квм, VII,
ЦГ, ПВЦ, 28.500. (353), „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-44-30. 

КОТЕЖ 2, двособан, 64 квм,
тераса, VII, 27.000. „Тесла
некретнине”, (238), 064/668-
89-15. (272857)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 67 квм,
V, 40.000. „Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15. (272857)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 65
квм, ВПР, 27.000. „Тесла не-
кре тнине”, (238), 064/668-89-15. 

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребни
станови и куће у Панчеву за
познате купце. 061/662-91-48. 

КУПУЈЕМ једнособан/двосо-
бан стан за реновирање, ис-
плата одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (272619)

КУПУЈЕМ стан око 40 квм, ло-
кација центар или шире. Кон-
такт 065/613-23-06. (272841)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретни-
не” (238), 064/668-89-15, по-
требне некретнине. (272857)

ПОТРЕБНИ станови на свим
локацијама, брза исплата.
„Премиер” (353), 352-489,
063/800-44-30. (272765)

ИЗДАЈЕМ стан на Содари, лифт,
ЦГ, тел. 069/303-77-33 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештено, може
радници преко сервиса Пи-
вашевић, Јабучки пут.
065/219-14-22. (272737)

ИЗДАЈЕМ стан, празан, двори-
 шни, центар, 40 квм. 064/413-
61-65, 252-13-66. (272739)

ИЗДАЈЕМ собу, употреба ку-
хиње, купатила, женској осо-
би, повољно. 061/301-38-40. 

ИЗДАЈЕМ једнособан полу-
намештен стан, ЦГ, Тесла.
064/320-84-32. (2272751)

ИЗДАЈЕМ стан 140 квм, ду-
плекс, центар, гас, наме-
штен. 064/320-84-32. (272751)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан у згради, без грејања,
Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (272591)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Нова Миса, за војна лица.
063/839-56-81, 013/370-398. 

ИЗДАЈЕ се намештена гарсо-
њера, у Самачком. Тел.
064/229-02-86. (272605)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Лава Толстоја 62-ц, кућа.
063/870-76-25. (272551)

ИЗДАЈЕМ полунамештен јед-
нособан стан, Стрелиште.
064/142-68-65. (272645)

ИЗДАЈЕМ дуплекс, 42 квм,
на Миси. Тел. 063/840-25-82.
(272646)

СТАН, Стрелиште, двособан,
ЦГ, преко пута „Авив парка”.
060/143-06-72, 060/502-50-72.
(272725)

КОД Авива издајем наме-
штену гарсоњеру самцу, 130
евра. 065/353-07-57. (272669)

БЕСПЛАТНО становање ста-
нарки у Иванову. 064/372-
94-71. (272706)

ИЗДАЈЕМ намештен једнои-
пособан стан у строгом цен-
тру, ново. 069/113-00-73.
(272785)

ИЗДАЈЕМ собу са заједнич-
ком употребом кухиње и ку-
патила. 060/031-07-26. (272813)

ИЗДАЈЕМ мањи нов двори-
шни стан, слободан од 1. фе-
бруара. 064/587-50-24. (272872)

ИЗДАЈЕМ трособан наме-
штен стан на Содари. Тел.
064/866-22-26. (272877)

ИЗДАЈЕМ локале, Ул. Кочина
4 код Зелене пијаце.
063/617-421. (272734)

ЛОКАЛ издајем, повољно,
може друга намена, пијаца
Стрелиште. 063/240-784. 

ИЗДАЈЕМ магацински про-
стор, услови одлични, врло
повољно. Максима Горког
70. 063/598-969. (272754)

ИЗДЈЕМ локал 30 и 23 квм,
код Аутобуске станице. 352-
105. (272780)

ИЗДАЈЕМ локал Петра Бојо-
вића 12, центар, 311 квм.
Тел. 060/734-63-80. (272679)
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ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (272698)

ИЗДАЈЕМ локал на Стрели-
шту, Вељка Петровића 5.
061/166-40-38. (272700)

ИЗДАЈЕМ локал на веома
прометној локацији. 065/543-
21-41. (272805)

ЛОКАЛ, продаја/издавање 40

квм, ТЦ Змај Јовина, први ло-

кал од Његошеве улице.

063/201-366. (272708)

ПРОДАЈЕМ локал због боле-

сти, 12.000 евра, 18 квм, но-

воградња, прометно место,

Милоша Требињца 5. 315-707. 

ПРОДАЈЕМ или издајем по-

словни простор у центру,

1.700 квм. 060/312-90-00. (2728089

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, у
центру Панчева. 060/333-52-
61. (272855)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
Зелену пијацу. 060/351-03-56. 

ПОТРЕБНА старија жена за
чување деце од 5 и 7 година.
Позив од 17 до 19 сати.
060/099-35-74. (272585)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне
раднице. 062/339-279. (271594)

ПОТРЕБНА шивара са инду-
стријским машинама, фазе и
на штеперици, сарадња на ду-
жи период. 064/275-72-00. (271899)

ПОДЕЛА ФЛАЈЕРА, потребни
вредни и одговорни људи.
064/241-45-14. (4798)

ПОТРЕБАН конобар/коноба-
рица на неодређено време.
Кафе „Перла”. 065/344-54-66. 

ПОТРЕБНЕ раднице с иску-
ством за рад на индустриј-
ским шиваћим машинама.
Тел. 064-110-16-66. (272508)

CAF FEU Im pe rial потребна
девојка за рад. 063/372-221. 

КУВАР/ПОМОЋНА куварица,
потребни ресторану.
064/126-83-53. (272623)

ПОТРЕБНИ радници за гра-
ђевинску лимарију. Радови
на висини. 063/663-464. (272668)

ПОТРЕБНЕ раднице за шиве-
ње на индустријским маши-
нама, услови одлични.
064/062-22-79. (272662)

БЕНЗИНСКОЈ пумпи „Тa xi pe -
trol”, потребни радници на
радном месту точиоц.
062/882-10-02. (272684)

ПОТРЕБАН конобар/ица са
искуством за рад у локалу.
063/508-719, 063/779-98-56. (272689)

ПОТРЕБНИ радници са ве-
ћим искуством за прање и
улепшавање возила. Услови
одлични. 060/707-67-25. (272696)

ДОМУ FA MILY GAR DEN по-
требне медицинске сестре и
неговатељице, са радним ис-
куством. 065/523-05-95. (ф)

ПОТРЕБНА радница за СТР
продавницу. 061/204-74-21,
064/221-42-03. (272826)

ПОТРЕБНИ продавачица и
спремачица. mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (272858)

ПОТРЕБНА радница за рад
на индустријским машинама.
060/682-10-11. (272840)

ПОТРЕБАН шеф производње
за рад у кланици. 013/377-
230, 064/643-41-22. (272842)

ПОТРЕБНЕ раднице за про-
дају у ресторану у „Авив пар-
ку”. 013/377-230, 064/643-
41-22. (272842)

ПОТРЕБНА жена или мушка-
рац за обављање послова: хи-
гијена локала, прање судова,
прање и пеглање столњака и
надстолњака. Пуно радно вре-
ме у ресторану. 061/623-16-15. 

ПОТРЕБНА радница за рад у
маркету „Идеал” или доћи
лично Вељка Петровића 12-а,
Стрелиште. (272840)

ПОТРЕБАН кувар са иску-
ством. 061/623-16-15. (272854)

ПОТРЕБАН возач-достављач
хране у ресторану са иску-
ством у курирској служби или
потрчко. 061/623-16-15. (272863)

ПОТРЕБНА жена за рад на
индустријским машинама за
шивење. 069/238-07-65. (272865)

ПОТРЕБНЕ конобарице, кафе
„Пацифико”. 061/236-32-87,
060/319-05-77. (272744)

ПОТРЕБАН домар, чувар, те-
ниски клуб. 060/362-22-26. (277763)

ПОТРЕБАН конобар, коноба-
рица, за кафић. 060/362-22-21. 

АУТОСЕРВИСУ потребан мла-
ђи помоћни радник, на обуци
за мајстора. 066/908-66-58. 

ПОТРЕБАН возач Б категори-
је, за паковање и дистрибуци-
ју штампе. 069/867-72-07. (2727209

ПОТРЕБАН сервисер беле
технике горење. 063/329-340. 

РЕСТОРАНУ потребна чиста-
чица. 063/831-80-69. (272783)

РЕСТОРАНУ потребна по-
моћна радница у кухињи.
065/831-80-69. (2727829

ТРАНСПОРТНОМ предузећу
потребан административни
радник. Услови: економски
техничар, енглески језик. CV
послати на mail:
svetlana.flamengo@gmail.com
064/214-33-92. (272875)

ПОТРЕБНА радница за пека-
ру. 062/404-144. (272850)

ПОТРЕБАН возач Ц категори-
је за развоз млека. 064/176-
14-19. (2727819

ПОТРЕБНА жена за поспре-
мање објекта за смештај.
060/043-52-98. (272808)

ПСИХОТЕРАПЕУТ, вишегоди-
шње искуство, фобије, стре-
сови, психичке сметње свих
узраста. 063/354-262. (272807)

ДИМНИЧАР, чишћење дим-
њака, котлова и каљевих пе-
ћи. 063/155-85-95. (272153)

РЕЗИДБА воћа, професио-
нално, дипл. инг. Воћарства.
065/337-04-09. (272770)

НЕМАЧКИ А 1 А 2 Б1 Б 2, по
Ge te институту (сертификат),
повољно. 0697113-00-73. (272785)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење па-
њева, крчење, кошење.
064/196-17-32. (272793)

ПОПРАВЉАМО-УГРАЂУЈЕ-
МО ПВЦ АЛУ и дрвену стола-
рију, сигурносна врата, ро-
летне, стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. (271649)

АЛУ ПВЦ столарија, комарни-
ци, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, заме-
на гуртни. 064/181-25-00. (271690)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, бетонира-
ње, стиропор, бавалит фаса-
де. 063/865-80-49. (271653)

МОЛЕРСКО/ФАРБАРСКИ ра-
дови, квалитетно и уредно.
066/933-67-90. (2724253)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ња канализације, адаптације
купатила, сервис, повољно.
064/238-91-31. (272796)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (272329)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгуше-
ње судопере, купатила, адап-
тације, поправке, замене, од-
мах. 013/331-657, 064/495-
77-59. (272802)

ЋЕВАБЏИНИЦИ потребни
радници у кухињи и за ро-
штиљем. Локал у центру. Бра-
ће Јовановић, 063/834-88-10,
063/897-55-04. (272869)

КОМБИ превоз робе. Тел.
060/350-80-77. (272282)
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ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин, 

леукоцити и тромбоцити) 
и ГВОЖЂЕ  Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,

ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)
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ModEkolo d.o.o. Beograd
raspisuje konkurs za pozicije u Novom Sadu

ModEkolo d.o.o. Beograd raspisuje konkurs za pozi-

cije u Novom Sadu I Pančevu

Vozač teretnog motornog vozila
Opis posla:
• Zaposleni će raditi na poslovima vozača teretnog

vozila

Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće
uslove:
• Vozačka dozvola C kategorije

• Minimum srednja stručna sprema - poželjno

tehničkog usmerenja

• Poželjno iskustvo na poslovima vozača teretnog

motornog vozila minimum dve godine

• Poželjno posedovanje ADR sertifikata

Rukovalac građevinskom
mehanizacijom
Opis posla:
• Zaposleni će raditi na poslovima Rukovalac

građevinskom mehanizacijom

Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće
uslove:
• Vozačka dozvola C kategorije

• Minimum srednja stručna sprema – poželjno

tehničkog usmerenja

• Iskustvo na poslovima Rukovaoca građevisnkom

mehanizacijom minimum dve godine

• Poželjno posedovanje ADR sertifikata

Radnik na čišćenju u industriji
Opis posla:
• Zaposleni će raditi na poslovima industriskog

čišćenja I pranja I sanaciji ekoloških akcidenata

Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće
uslove:
• Zdravstveno sposoban

• Poželjno iskustvo na poslovima industriskog

čišćenja

Zaposlenima nudimo siguran posao u kompaniji koja

je lider na tržitu u oblasti industrijskog održavanja i

uslugama u oblasti zaštite životne sredine kao i pro-

stor za napredovanje i usavršavanje.

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje prijave na

mail posao@modekolo.co.rs ili lično svakog radnog

dana od 12 do 14h u prostorijama firme u Pančevu,

ul. Utve Zlatokrile 9.

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

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат.парцели бр.3067 К.О.Панчево, Ул.Змај Јове

Јовановића 41, Панчево, за изградњу вишепоро-

дичног стамбеног објекта По+П+3+Пс, израђен од

стране архитектонског атељеа „Студио 3”, Панче-

во, Владимира Жестића 43б, за инвеститорa Са-

вин Борислава из Старчева и Лазарев Небојше из

Панчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у пе-

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 08. 02. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

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

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ката-

старскe парцеле бр.2532/1 К.О.Панчево, за плани-

рану изградњу стамбеног објекта са 13 станова,

спратности П+2+Ман који се налази у Ул. Ослобо-

ђења 25а, на кат.парцели бр. 2532/1 К.О.Панчево,

са обухватом УП-а и дела улице Ослобођења, део

катастарске парцеле 8028/1 КО Панчево, израђен

од стране „Adecom group” Панчево, за инвестито-

рa „АБА градња” доо, Панчево, Семберијска 6.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 08. 02. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

На основу одлуке Надзорног одбора донете на IV

редовној седници дана 01. 02. 2019. године, а све

у складу са Унапред припремљеним планом реор-

ганизације који је усвојен правноснажним Реше-

њем Привредног суда у Београду Рео.бр.28/15 од

20.05.2016 привредно друштво ТЕХНОХЕМИЈА
АД БЕОГРАД, Вилине Воде 47, 

ОГЛАШАВА

продају непокретне имовине путем јавног
надметања

Предмет продаје је непокретна имовина и то:

1. Пословни простор у Панчеву, у Улици Николе

Тесле бр. 5, укупне површине 138 м², (87 + 51 - под-

рум), саграђен на кат.парцели 4148/2, уписан у лист

непокретности 16129 КО Панчево, чија је почетна и

минимално прихватљива цена 60.000,00 евра, у ди-

нарској противвредности по средњем курсу НБС на

дан уплате. Имовина се купује у виђеном стању и

постојећем правном статусу, а може се разгледати

дана 14. 02. 2019.год од 11 до 12 сати.

2. Пословни простор у Белој Цркви, у улици Бео-

градскa бр.31, укупне површине 4.789 м², саграђен

на кат.парцели 2878/1, уписан у лист непокретно-

сти 5032 КО Бела Црква, чија је почетна и мини-

мално прихватљива цена 140,000,00 евра у ди-

нарској противвредности по средњем курсу НБС

на дан уплате. Имовина се купује у виђеном стању

и постојећем правном статусу, а може се разгледа-

ти дана 13. 02. 2019. године од 11 до 12 сати.

Право на учешће имају сва правна и физичка ли-

ца која уплате депозит у износу од 10% почетне

цене непокретности у динарској противвредности

по средњем курсу НБС на дан уплате са позивом

на редни број и то на текући рачун Продавца број

150-38526-87 Direktna Banka ad Kragujevac за-

кључно са 17. 02. 2019. године.

Јавно надметање одржаће се дана 18. 02. 2019.

године у 12 сати на следећој адреси: Вилине Воде

47, 11000 Београд. Регистрација учесника почиње

у 10 сати, а завршава се у 11.50 , на истој адреси.

Јавно надметање за пословни простор у Белој

Цркви почиње у 12 сати, за пословни простор у

Панчеву у 12.30.

Ако проглашени Купац не потпише записник, купо-

продајни уговор или не уплати купопродајну цену

у року од 8 дана од дана проглашења купца губи

право на повраћај депозита, а за Купца се прогла-

шава други најбољи понуђач. Други најбољи по-

нуђач има иста права и обавезе као проглашени

купац. У конкретном случају, купопродајни уговор

потписује се у року 3 радна дана од пријема оба-

вештења којим се други најбољи понуђач прогла-

шава за купца. Учесницима који на јавном надме-

тању нису стекли статус купца или другог најбо-

љег понуђача, депозит се враћа у року од 3 радна

дана од дана јавног надметања.

Особа за контакт – Aбрамовић Ивана – контакт те-

лефон 066 /822-00-06.

ДОО „ХИДРОВОД” ПАНЧЕВО
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)

013/341-292

тражи:

1. Возача Ц категорије
2. Водоинсталатера
3. Зидар-тесар
4. Физички радник – помоћни радник

Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима, доћи лично.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ 
РАДНОГ ОДНОСА

Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област
КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– доктор медицинских наука – област стоматоло-

гија, специјализација из области дечије и превен-

тивне стоматологије, као и остали услови предви-

ђени Законом о високом образовању („Сл. Глас-

ник Републике Србије” бр. 88/2017) и Статутом

Стоматолошког Факултета.

Са изабраним кандидатом закључује се уговор о

раду на одређено време од 5 (пет) година.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњено-

сти услова из конкурса достављају се у року од 15

(петнаест) 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.

Zbog povećanja obima posla tražimo kandidate za

poziciju:

BRODOMONTER – MONTER
Opis zaduženja za poziciju:

– montaža brodske konstrukcije i remont

Uslovi:

– poznavanje brodske konstrukcije

– rad sa brenerom i aparatom za varenje

– poželjno iskustvo u radu

Nudimo Vam:

– Redovne zarade

– Zaposlenje na određeno vreme

Broj izvršilaca: dva

Ukoliko posedujete potrebna znanja i iskustvo za

obavljanje posla iz opisa, molimo da nas kontaktirate

na sledeći broj telefona: 011/213-03-86 od ponedelj-

ka do petka od 10 do13 sati.

Zbog povećanja obima posla tražimo kandidate za

poziciju

ZAVARIVAČ

Nudimo Vam:

– Redovne zarade

– Zaposlenje na određeno vreme

Broj izvršilaca: dva

Ukoliko posedujete potrebna znanja i iskustvo za

obavljanje posla iz opisa, molimo da nas kontaktirate

na sledeći broj telefona: 011/213-03-86 od ponedelj-

ka do petka od 10 do13 sati.

Zbog povećanja obima posla tražimo kandidata za

poziciju

ELEKTRIČAR
Opis zaduženja za poziciju:

– učestvovanje u održavanju i remontu elektro

uređaja u pogonu i na brodu 

Broj izvršilaca: dva

Nudimo Vam:

– Redovne zarade

– Zaposlenje na određeno vreme

Ukoliko posedujete potrebna znanja i iskustvo za

obavljanje posla iz opisa, molimo da nas kontaktirate

na sledeći broj telefona: 011/213-03-86 od ponedelj-

ka do petka od 10 do 13 sati.

Издајем/продајем нов
локал 77 квм, Светог

Саве 59. 063/776-66-91,
Слободан.

(1/272279)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализаци-
је, кабине, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76. (271300)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар, 064/157-
20-03. (272747)

СЕЛИДБЕ, превоз робе и
ствари, монтажа и демонтажа
намештаја, утовар/истовар,
одвоз непотребног намештаја.
Дејан, 061/626-14-50. (272752)

СВЕ врсте физикалије, уто-
вар/истовар, рушење, чишће-
ње, разбијање бетона, одвоз
шута, непотребних ствари и
сл. Дејан, 061/626-14-50. (272752)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством, квалитетно,
педантно, повољно. 064/252-
51-75, 062/153-37-06. (272753)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправ-
ка старих, уградња нових це-
ви, одгушења. Монтажа сани-
тарије. 0627382-394. (272755)

СРПСКИ, часови за основце,
средњошколце, студенте,
припрема пријемних, контр-
олних. 064/462-37-64. (272575)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846 (272332)

РАДИМ све физичке послове,
чистимо подруме, таване, наш
превоз., 064/144-37-65. (272599)

НЕМАЧКИ, часови свим узра-
стима, преводи, припрема за
полагање свих нивоа знања.
061/656-04-04, 352-892. (272612)

КОМПЈУТЕРИ, сервис, по-
правка, инсталација нових
компоненти, брзо, повољно.
060/351-03-54. (272637)

ТАПЕТАР, који пресвлачи на-
мештај, с искуством, тражи
посао. 064/120-77-64. (272525)

МАТЕМАТИКА, физика, хеми-
ја, механика, часови. Тел. 251-
19-81, 063/852-22-43. (272650)

МОЛЕРАЈ, глетовање, крече-
ње, фарбање столарије, пензи-
онерима попуст. 062/564-494.
(272617)

ЧИСТИМ таване, подруме,
шупе, купујем гвожђе, веш-
машине, фрижидере, телеви-
зоре. 061/206-26-24. (2726589

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 24 године
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (272683)

ЧАСОВИ математике и web
програмирања (HTML, CSS,
JS). 060/434-45-01. (272133)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем/по-
прављам. 063/882-25-09. (272666)

КОМБИ превоз робе и мање
селидбе. 069/129-72-71. Ни-
кола. (272672)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бој-
лера, шпорeта, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88. (272680)

ТВ и сателитске антене, мон-
тажа, дигитализација вашег
ТВ-а, IPTV, антена плус.
064/866-20-70. (272681)

ПРЕВОЗИМ кипером повољ-
но: песак, шљунак, сејанац,
камен за насипање путеве, од-
возим шут. 064/354-69-94. (2727109

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ренови-
рање купатила, вентили, сла-
вине, одгушење канализације
одмах. 061/193-00-09. (272712)

ИЗРАДА конструкција хала,
биндера, гаража, кованих ка-
пија, ограда, грађевинске ли-
марија. 064/068-10-85. (272719)

ЧАСОВИ математике, физике
и немачког. Професорка.
Тел. 064/208-91-21. /272728)

КЕРАМИЧАР са вишегоди-
шњим искуством. Уградња
свих врста подних и зидних
плочица. 064/128-38-49. (272820)

ФИЗИЧКИ радници, одмах
потребни. Тел. 064/949-92-72.
(272817)

ЧАСОВИ за основце од I до IV
разреда. 064/284-13-00. (272825)

МЕДИЦИНСКА сестра пружа
услуге кућне неге и терапије.
069/552-03-71. (272822)
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УСЛУГЕ

РАЗНО

Последњи поздрав нашем вољеном

ИВАНУ ДАБИЋУ
1944–2019.

Његови најмилији

(11/272592)

ИВАН ДАБИЋ

Последњи поздрав.

Кумови ТЕРЗИЋ

(132/272824)

Последњи поздрав
комшиници

ЦИЦИ
од комшија: БОРКЕ,

РУЖИЦЕ, МИЋЕ и
МИЛЕТА
(130/272821)

Последњи поздрав

прија

ЦИЦИ

ЕДИ и МИЛЕНА

(151/272870)

Ненадано, убрзано и прерано напустила нас је наша
сестра, заова и тетка

СПЕРАНЦА ТАНУШЕВИЋ
рођ. Барбу

Сачуваћемо је у сећању.
С љубављу ДОРУ, ДРАГИЦА, ИГОР и ДАНИЈЕЛА

(9/272590)

Са великим болом и неизрецивом тугом опраштамо се

од наше

СПЕРАНЦЕ ТАНУШЕВИЋ
1954–2019.

Заувек смо захвални за твоју доброту, љубав и бригу.

Супруг РАША, синови КРИСТИЈАН и БОЈАН

и ћерка ТИЈАНА са породицама

(13/272603)

Последњи поздрав вољеној мајци

СПЕРАНЦИ

ТАНУШЕВИЋ
1954–2019.

Живећеш заувек кроз нас!

Твоји: ТИКА и БОКА

(14/272603)

4. фебруара напустила нас је наша вољена

ЗОРИЦА ЕМБЕЛИ
1949–2019.

Сахрана ће се обавити 8. фебруара на војловачком

гробљу, у 14 сати.

Хвала ти за несебичност, доброту и пажњу.

Ожалошћени: син МИША, ћерка ВЕРА, зет РАДА,

унуци ВЕЉКО и ВЛАДАН и пријатељи ГОЛУБОВ
(122/272797)

„Termomontelektro” d. o. o. Pančevo, Ul. Bavaništan-

ski put 247, rasisuje konkurs za sledeća radna mesta:

1. prodavci u specijalizovanom maloprodajnom

objektu elektromaterijala i grejno-rashladne

opreme

2. monteri-tehničari elektro struke

3. monteri-tehničari za grejno-rashladnu opremu

4. asistenti tj. pomoćnici montera

Uslovi: 

– SSS

– Radno iskustvo od najmanje 1 godine na istim ili

sličnim poslovima.

Prijavu na konkurs izvršiti lično dolaskom na adresu

firme „Termomontelektro” d. o. o. Pančevo, Ul. Ba-

vaništanski put 247, u subotu, 9. 02. 2019, u 13 sati,

ili slanjem emaila na adresu posao@termomontelek-

tro.rs  uz personalnu i radnu biografiju (CV) sa

važećim kontakt telefonom. 

Prilikom prijave specificirati za koju radnu poziciju se

kandidat prijavljuje navodom rednog broja i/ili

nazivom radnog mesta.

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

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-
СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
на кат.парцели бр.4084 К.О.Панчево, Ул.Браће
Јовановића бр.22а, за изградњу вишепородичног
стамбеног објекта По+П+2+Пс, израђен од стране
„ ART ROYAL“, Панчево, Трг слободе 1, за инве-
ститорa ДОО „Кутко” , Панчево, Вој воде Радомира
Путника бр. 27/1

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-
бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-
ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-
жете добити на телефон 013/353-304, канцела-
рија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у пе-
риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-
чев од 08. 02. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-
ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном обли-
ку, Градској управи града Панчева, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне по-
слове, путем писарнице Градске управе града Пан-
чева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

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

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

катастарских парцела бр.4301/1, 4301/2 и 4302

К.О. Панчево, ул.Карађорђева, Панчево, за пла-

нирану  изградњу вишепородичног стамбено-по-

словног  објекта (објекат „А“) и вишепородичног

стамбеног објекта (објекат“Б“), са обухватом УП-а

и дела Улице Карађорђева, део катастарске пар-

целе 8050 КО Панчево, израђен од стране „АГП

Студио“ Панчево, за инвеститорa „Нептун Арт

градња” д.о.о, Панчево, Кеј Радоја Дакића бр.3/18

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 08. 02. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти  примедбе  на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за

урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне по-

слове, путем писарнице Градске управе града Пан-

чева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

Фирма „КОРАЛ” д. о. о. Панчево,

тражи:

трговца

Због природе посла пожељно је да буде особа

мушког пола.

Звати радним данима на број 013/335-540 и

013/335-541, од 12 до 15 сати.

Фирми „КОРАЛ” д. о. о. Панчево
потребан

МАГАЦИОНЕР – ВОЗАЧ

Пожељно поседовање Ц категорије.

Звати радним данима на бројеве телефона:

013/335-540 и 013/335-541, од 12 до 15 сати.

КАМИОН кипер: превоз
шљунка, сејанца, песка, ри-
зле, утовар и одвоз шута.
060/474-74-57. (272837)

ОЗБИЉНИ брачни пар би чу-
вао старију особу, по догово-
ру. 066/503-63-71. (272834)

СПРЕМАМ станове и канце-
ларије. 063/430-409. (272811)

ПРЕВОЗ кипером: песка,
шљунка, шута, чишћење по-
друма, тавана, дворишта и
све остало, повољно.
063/196-54-56. (272810)

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. (246167)

МАСАЖА релакс за потпуно
ужи вање и опуштање вашег те-
ла. 064/269-94-87. Марија. (272878)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, мер-
цедес камионом, радници.
Повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (272709)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (271832)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Бо-
рис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, еки-
па радника, кутије, фолија за
заштиту намештаја, 0-24, сва-
ког дана и недељом. Беспла-
тан долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com ,  (4799)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис, комбијем и камионом, Вој-
водина, Србија, са или без рад-
ника. 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.(4799)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радни-
ка, све релације по Србији, от-
куп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.(4799)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – ком-
бијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонта-
жа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за за-
штиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис, 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. bom bon -
cicb@gmail.com ,  (4799)

МОЛЕРСКИ, фасадерски,
гипсарски радови, поставља-
ње ламината, керамике, Про-
верите. 062/816-66-78. (272875)

СЕЛИДБЕ комбијем И КАМИ-
ОНОМ Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољ-
није, Иван. 063/107-78-66.
(4799)

КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације,
најјефтинији у граду, пензио-
нерима екстра попуст.
013/404-560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-96-
26,„Електроизградња”.(272612)

СЕЛИДБЕ, робе и ствари ком-
бијем и камионом, професио-
нално, екипа радника, све рела-
 ције по Србији, откуп наме-
шта ја. Иван, 063/107-78-66. (4799)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгуше-
ње купатила, канализације,
водоводне адаптације, заме-
на вирбли, вентила, батерије,
санитарије, прикључка воде и
канализације. Од 0 - 24 сата,
пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-
00, 062/845-96-26, „Електро-
изградња”.(272612)

РОЛО НАЈ вам нуди поправ-
ку,уградњу ролетна, венеци-
јанера, тракастих завеса, ко-
марника, хармо-врата, туш-
кабина, роло челична заштит-
на врата, тенда. Ми смо нај-
квалитетнији, најјефтинији,
са највећом гаранцијом. Про-
верите. 013/344-594,
063/894-21-80. (272687)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, гипсани радови, лами-
нат. 061/283-66-41, 064/390-
00-87. (272686)

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско
прање тепиха, намештаја, ау-
томобила, сушење у комори.
302-820, 064/129-63-79. (272861)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње купатила, канализације,
водоводне адаптације, заме-
на вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду, 0-24
сата. Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-63,
063/811-74-89, Јовичин.
(272612)

БАЛТОКАД када, обнова

глазуре, пластифицирање, 28

година с вама, гаранција.

www.bal to kad.co.rs. 065/347-

55-02, 011/288-30-18. (и)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,

замрзиваче, климе, бојлере,

шпорете, ТА пећи, поправља-

мо са гаранцијом. „Фриготех-

ник”, 361-361, 064/122-68-05. 

РОЈАЛ МГ: затварање тераса
провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-вра-
та, роло-заштита. 063/816-
20-98, 013/351-498. (272750)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство ОШ „Бранко
Радичевић”, из 1988. године,
на име Лукач Тереза.
(272565)

ПОТРЕБНИ КОНОБАРИ

СА ИСКУСТВОМ

„MAG NO LI JA LUX”
064/393-56-90
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30. јануара 2019. године престало је да куца срце наше вољене

МИЛЕ ФУШТИЋ
9. VI 1956 – 30. I 2019.

Љубав коју си имала за све нас биће и даље оно што ћемо носити

у срцу.

Живећеш у нама јер љубав никада не одлази.

Твоји неутешни: супруг БРАНИСЛАВ, снаја ЕВА, 

унучад ЈОВАНА и МИЉАН

(77/272715)

МИЛА ФУШТИЋ

Мама... нека твоја добра душа нађе заслужени мир поред твог

сина Пеђе, а ми ћемо твоју доброту и племенитост вечно чувати од

заборава, с љубављу коју ни време не прекида. 

Нека твоја племенита душа почива у миру.

Памтићемо те по твом великом срцу у коме је било места за све

нас.

Ћерка ДРАГАНА, зет ДАНИЈЕЛ и унука ДУЊА

(78/272715)

Сеји

МИЛИ

ФУШТИЋ
Више никад и ништа

неће бити као пре.

Ипак, живећеш у нама

док и нас буде...

Породица ЧЕРНАК 

и БИРКА
(73/272699)

Последњи поздрав драгој

МИЛИ ФУШТИЋ

Нека те анђели чувају.

ГОЦА, МИЛИЦА и СТЕФАН САВИЋ

(79/272715)

Последњи поздрав

драгој сестри

МИЛИ

ФУШТИЋ

Остаћеш нам у

вечном сећању.
Брат ВОЈИСЛАВ 

с породицом

(80/272715)

Последњи поздрав

драгој сестри

МИЛИ

ФУШТИЋ
Твоју доброту и љу -
бав никада нећемо
заборавити.

Брат ЉУБОМИР 
с породицом

(81/272715)

Последњи поздрав

драгој сестри

МИЛИ

ФУШТИЋ

Почивај у миру пле -
ме нита душо.

Брат ТОМИСЛАВ
с породицом

(82/272715)

Последњи поздрав драгој прији

МИЛИ ФУШТИЋ

Чуваћемо те од заборава.

ЈАНО ХРИБ с породицом

(83/272715)

Последњи поздрав

драгој пријатељици

МИЛИ

ФУШТИЋ

Мила моја, нека те

анђели чувају.

Твоја МИЛКА

(87/272715)

Последњи поздрав

драгој снаји

МИЛИ

ФУШТИЋ

Нека твоје велико

срце и племенита ду -

ша почивају у за слу -

женом вечном миру.

Девери: ВУКОМАН и

ИВАН с породицама

(86/272715)

Последњи поздрав

драгој прији

МИЛИ

Твоја доброта остаће

заувек у нашим ср ци -

ма.

МАРЦИ, ЕРИКА 

и ТИЈАНА

(85/272715)

Последњи поздрав

драгој кума

МИЛИ

Остаћеш у нашим

срцима због своје до -

броте и љубави.

Кума МИЦА и кум

СИМА с породицом

(84/272712)

Последњи поздрав

драгој

МИЛИ

АНКА, ДРАГАНА,

НАТАША, ЈАСНА 

и МИЛОШ

(108/272766)

После дуге и тешке болести преминула је наша вољена

ТОТ КАТАРИНА ЦИЦА
Рођ. Мандрешевић

1949–2019.

Душо мила, хвала ти што си увек била уз нас, што никада ниси
одустајала, што си нас научила правим вредностима и хвала Богу на
теби што смо те имали!
Последњи поздрав нашој вољеној од: супруга ЛАСЛА, синова
РОБЕРТА и ЈОВАНА, ћерке ДАНИЈЕЛЕ, снаја СВЕТЛАНЕ и БАРБАРЕ,
зета МИШЕ, унука МАРКА, КРИСТИАНА, ТЕОДОРА, МАРИАНЕ,
СУНЧИЦЕ и ИСКРЕ и праунука РЕЉЕ

(95/272726)

5. фебруара 2019. преминула је наша вољена

МИРЈАНА САВИН
1942–2019.

Поносно чувамо успомену на твој лик и твоју племенитост.

Последњи поздрав од ћерке ЉИЉАНЕ, унуке МАРИНЕ, 

зетова БОШКА и ИВАНА, рођака и пријатеља

(97/272739)

5. фебруара 2019. отишла је међу звезде нај сјај -

није, моја мајка

МИРЈАНА САВИН
1942–2019.

Све у теби умире а жив остајеш. 

Мајка је као живот, не понавља се. Хвала за љу -

бав, сваки савет и безграничну пожртвованост.

Ћерка ЉИЉАНА
(98/272739)

Последњи поздрав мојој најдражој

МИРЈАНИ САВИН
1942–2019.

Вечна љубав и захвалност за све што си чинила

за мене.

Твоја унука МАРИНА

(99/272739)

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

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

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



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 8. фебруар 2019. 21

АНА 

ЗЕБИЋ

Последњи поздрав

дра гој мајци...

Мила наша, сада си са

анђелима. Почи вај у

миру.

Заувек у срцима

твојих ћерки МАЈЕ 

и СЛАЂАНЕ 

са породицама

(111/272271)

4. фебруара 2019. године преминула је наша

ЉИЉАНА БЕЛИЋ
1945–2019.

Ожалошћени супруг ЈОСИМ и остала родбина и пријатељи

После кратке и тешке болести престало је да куца срце моје вољене сестре

БЕЛИЋ ЉИЉАНЕ
рођ. Савић

1945–2019.

Моја вољена је преминула 4. фебруара. Нека те вечно анђелћићи чувају.

Моја бол и туга за тобом никад неће престати.

Сахрана ће бити обављена 6. фебруара, у 13 сати, на српском право -

славном гробљу.

Сестра АНКИЦА

(116/272774)

Последњи поздрав драгој сестри

ЉИЉИ БЕЛИЋ

од брата ДЕЈЕ са породицом

(112/272772)

Последњи поздрав најдражој комшиници

ЉИЉИ БЕЛИЋ

ПЕЂА, СНЕЖАНА, ТАМАРА, 

МИХАЈЛО и СОФИЈА

(123/ф)

Последњи поздрав

ЛАБУДУ

ВУКОВИЋУ

од супруге ВИДЕ, си-

на БОГДАНА, ћерке

ВЕСНА, СЛАВИЦА и

ВЕРА с породицама

(41/272640)

(115/272775)



Последњи поздрав

комшиници

ЗОРИЦИ

од комшија

из зграде

(2/272563)
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31. јануара 2019. године, преминула је, у 75. години, наша супру-

га, мајка и бака

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ
учитељица

27. X 1944 – 31. I 2019.

Вечно захвални и неутешни: супруг ПЕТАР, ћерке ДАНИЈЕЛА

и ДРАГАНА и син МИЛАН са породицама

(15/272601)

Последњи поздрaв најдражој мајци

ЛОЗЕНИ БАРАЈИЋ
1944 –2019.

Од ћерке ДАНИЈЕЛЕ и зета ЂОРЂА

Најдража и непрежаљена мајко, живећеш вечно у нашим срцима.

Вечна ти слава и хвала
(16/272602)

Заувек је заспала моја мила мајка

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ
1944–2019.

Мајчице моја мила!
Била си мој ослонац, моја снага.
Како ћу без тебе?
Недостајаће ми наши дуги разговори.
Увек ћеш бити у мом срцу.

Твоја ћерка ДРАГАНА

(17/272602)

Последњи поздрав нашој драгој прији

ЛОЗЕНИ БАРАЈИЋ
1944–2019.

Неутешни пријатељ СЛОБОДАН и прија ЉИЉАНА ЦРНОГЛАВАЦ

(18/272602)

Иако више није са нама, остаће заувек у нашим срцима и мислима

наша драга мајка, ташта и бака

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ
1944–2019.

Неутешни и вечно захвални: ћерка ДРАГАНА, зет НЕНАД

и унука ДУЊА
(19/272602)

Последњи поздрав

ЛОЗЕНИ

БАРАЈИЋ

од брата СТЕВАНА

и снаје НАДЕ

с породицом

(47/272649)

Последњи поздрав

сестри

ЛОЗЕНИ

БАРАЈИЋ
Чуваћу сећање на тебе.

Почивај у миру.
СНЕЖАНА

ГРУЈЕВСКИ 
с породицом

(67/272681)

РАДМИЛА

ВЕСЕЛИНОВИЋ
1930–2019.

Велико хвала својој

мајци од њене ћерке

ИКЕ са децом

(88/272717)

Утонула је у вечни сан драга мајка и бака

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ

Имала си велико срце за нас, нека се то срце сада мало одмори.

Заувек неутешни син МИЛАН и унук ЛУКА

(121/277789)

Последњи поздрав

сестри

ЛОЗЕНИ

БАРАЈИЋ

Увек ћемо се сећати.

КАЛИНКА ШАРАЦ

с породицом

(141/272844)

Последњи поздрав нашем вољеном супругу и оцу

СВЕТОЛИКУ ЈОВАНОВИЋУ
1939–2019.

Наш вољени преминуо је 31. јануара 2019.

Заувек твоји: супруга БРАНКА и син МИЛОРАД

(10/272593)

Најдражи наш

ЉУБЕН ЗАГОРАЦ

Последњи поздрав.

Супруга ДАРИНКА, синови  ДЕЈАН и МОМЧИЛО, снаја

СУЗАНА и унуке НИКОЛИНА и ЉУБИЦА
(136/272835)

Последњи поздрав драгом брату

ЉУБЕНУ ЗАГОРЦУ
1956–2019.

од браће ДУШАНА, МАРКА и МИЛАНА са породицама

(138/272835)

Последњи поздрав

чика ЉУБЕТУ

Нека бог спаси твоју добру душу.

Братанице САНДРА и САЊА, зетови БОБАН и АЦА и

унук МИЛОШ
(137/272835)

30. јануара 2019. го -

дине после краће и

те шке болести пре -

ми нула је наша драга

СЛАВИЦА

КЕПИЋ
23. X 1954 – 30. I 2019.

Ожалошћени: супруг

МИЋА, син ЖЕЉКО,

ћерка НАТАША,

снаја ГОРДАНА,

унук ЛАЗАР, унуке

АЊА, СОФИЈА 

и ЈОВАНА
(142/272845)
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Наш драги

СРЕТЕН ЋАЛИЋ
1934–2019.

Преминуо је 30. јануара 2019. године. Сахрана је обављена 2. фе-

бруара 2019. године на гробљу Котеж у Панчеву.

Посвећен својој породици био си наш највећи ослонац у животу.

Много ћеш нам недостајати и чуваћемо те у нашим срцима, заувек

тужни.

Воле те супруга МАРИЈА, син НЕНАД, снаја СЛАВИЦА и унуци

ВЛАДИМИР и ЗОРАН
(7/272579)

ТОМИСЛАВ РАДОЈЕВИЋ
1936–2019.

Сахрана је обављена 5. фебруара 2019, у

15 сати, у Панчеву, из капеле на Новом

гробљу у Панчеву.

Ожалошћени:  супруга НЕГИЦА, син

БОЈАН, ћерка ЗЛАТИЈА, снаја СУНЧИЦА,

унучад и остала родбина и пријатељи

(31/272625)

После изненадне и тешке болести преминуо је наш

МИРОСЛАВ МИШО ДАВИДОВИЋ
2. III 1949 – 2. II 2019.

Сахрана је обављена на сеоском гробљу у Томашевцу, 5. фебруара

2019, у 13 сати.

С тугом и болом остају: ћерка СЛАЂАНА, унука АЛЕКСАНДРА

и зет НЕЂО

(37/272632)

Вољеном

МИРОСЛАВУ

МИШИ

ДАВИДОВИЋУ

последњи поздрав од

СЕКЕ и БРАНКА, МИ-

ЛАНА и ГИНЕ

(38/262632)

Последњи поздрав драгом колеги

ХУЧКА ДРАГАНУ

Синдикат „Независност” 

Опште болнице Панчево

(76/272711)

С великим болом и тугом опростили смо

се од нашег супруга и оца

БРАНКА МАРИЋА
1955–2019.

За нас си бесмртан.

Уз тебе смо научиле шта значи доброта,

поштење, љубав и поштовање.

Заувек ћемо те волети и чувати у нашим

срцима.

Супруга ДРАГАНА и ћерке МИРЈАНА 

и НАТАША с породицом
(53/272659)

Последњи поздрав

драгом зету

БРАНКУ

МАРИЋУ

Ташта ЉИЉАНА

ЗУБОВИЋ

(51/272659)

Последњи поздрав

БРАНКУ

МАРИЋУ

Кумови: ИЛИЈА,

НЕДА, ИВАНА 

и ИВАН 

са породицама

(52/272659)

Последњи поздрав

БРАНКУ

МАРИЋУ

Мирјанине колеге из

„Панчевца” и Ауто

центра „Зоки”

(54/4801)

Последњи поздрав колеги

СРБИ ТАСИЋУ

Колектив ЈКП „Хигијена” Панчево

(29/ф)

СРЕТЕН

ЋАЛИЋ

Последњи поздрав

драгом комшији од

станара зграде

(129/272819)

Последњи поздрав

МИРОСЛАВУ

ДАВИДОВИЋУ

МИШИ
1949–2019.

Породица ТАСИЋ

(143/272848)

Последњи поздрав сараднику и пријатељу

БРАНКУ МАРИЋУ

Нека ти је лака земља и вечна слава.

VIT INVEST и породица ВУКОТИЋ

(150/ф)

РАДОЈКА БРАДОЊИЋ

Поводом смрти госпође Радојке, упућу је мо

породици Брадоњић искрено саучешће.

ДАЧА и ПАЈКО „АL SISTEM”, ПАНЧЕВО

(94/ф)

Последњи поздрав 

МИЋКУ

Бескрајно ти хвала за
сву љубав и доброту
коју си ми пружио. 

Никада те неће забо -

равити твоја супруга

СТАНА с породицом

(144/272851)

Последњи поздрав

мом брату

Нека те анђели чу -

вају. Никада те неће

заборавити твоја се -

стра СЛАВИЦА, зет

ЉУ БА, сестричине

БО ЈАНА и ИВАНА са

породицом
(145/272851)

Свом драгом ујаку

Понекад срцу треба ви -

ше времена да при  хвати

оно што ум већ зна.

У срцу ћеш заувек оста -

ти са нама.

Твој сестрић ДАВОР,

снаја МИРЈАНА 

и БОЈАН

(146/272851)

Свом драгом ујаку

Осећање је оно што
добијеш због начина на
који размишљаш. Зато
ја верујем да за тебе
живот тек почиње на
неком лепшем месту. 
Хвала ти што си ми био
ујак тридесет три године.

С љубављу сестричина
ДРАГАНА МАНДИЋ 

с породицом

(147/172851)

Последњи поздрав
свом бати

Бато мој, отишао си и
оставио сеји огроман
бол, тугу, сузе и патњу.
Хвала ти за сву твоју
доброту.
Никада те нећу забо ра -
вити, ти живиш у мом
срцу.

Твоја сеја БОРКА 
и зет ЖИВИЦА

(148/272851)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да

на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст
свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Прошло је пет година откако се у легенду преселио
наш

ЗЛАТКО ЖИВКОВИЋ

Недостајеш...
Твоја породица

(106/272761)

10. фебруара, у 11 сати, даваћемо четрде се то -

дневни помен, на Старом православном гробљу,

нашем вољеном деди, оцу и супругу

ЂОРЂУ ТИМОТИЈЕВИЋУ

Твоји: ГОРДАНА, СВЕТЛАНА, ЈОВАН, 

ЗОРАН, АЛЕКСАНДРА, ЂОРЂЕ, ПАВЛЕ, 

САВА и КАТАРИНА

(126/1272814)

СЕЋАЊЕ

БОРИСАВ

МИЛЕНКОВИЋ

Прошло је дванаест

година откако си са -

мо у нашим срцима.

Твоји најмилији

(140/272843)

У суботу, 9. фебруара

навршава се година

од смрти наше драге

ДУШКЕ

Мисле на њу тетка

МАРА и сестра САША

(149/272858)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да
је 30. јануара 2019, у 80. години преминуо наш
драги

ЗДРАВКО КАЛКАН
1939–2019.

Сахрана је обављена 2. фебруара 2019, у 13 сати на
Католичком гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: посинак ЛАМБРОС са супругом,
унука ЈАЊА, сестре МИЛЕВА и РАДМИЛА са
породицама као и остала родбина и пријатељи

(156/252892)

ЗДРАВКО КАЛКАН
Неочекивано напушташ овај свет, јер је тако програмирао

хаотични здравствени систем, свет рулет медицине у коме нам

уместо хиљаде људи остају само заказани термини на папирима.

Свет потпуне дисхармоније коме се вратило робовласништво.

Свет у којем је све мање срећних људи, у којем праве вредности

оклевају да се обрачунају са злом. Свет нелогичности, површности

и похлепе. Свет у којем се симулира хуманост и солидарност.

Цивилизација која жури ка самоуништењу.

Сада сте поново заједно.

Ваш ЛАМБРОС
(155/272882)

АЛЕКСАНДАР

КОЈАДИНОВИЋ

ЦОЈЛЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга са децом и њиховим породицама

(118/272778)

Нашем драгом, великом пријатељу

ЦОЈЛЕТУ

последњи поздрав.

Породица МОМЧИЛОВИЋ

(114/272774)

Са тугом у срцу опраштамо се од нашег драгог

пријатеља Аце.

Почивај у миру.

ПАВА и ПЕЦА

(134/272831)

Драги комшија

АЦО

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Од ЈАНЕ, ЈАНИСА,

СВЕТЛАНЕ 

и ЉУБИЦЕ

(133/272827)

Последњи поздрав

другу Цојлету, души

од човека.

Твоји: БОЛЕ,

ДРАГАНА и НЕЦА

(128/272816)

Последњи поздрав куму

АЛЕКСАНДРУ КОЈАДИНОВИЋУ

од породице ГРКОВИЋ

(135/272834)

Течи

од сина ЖИЛЕТА

(152/272871)

СОФИЈА ОПАЧИЋ
11. II 1928 – 5. II 2019.

Последњи поздрав нашој комшиници од

МИЋЕ и ГОРДАНЕ МАРИНО из Др Све ти -

слава Касапиновића 18.

Велико поштовање

(131/272823)

ДУШАН

УГРЕНОВИЋ
1935–2019.

Хвала што си био део

нашег живота. 

Унука ЈЕЛЕНА са поро-

дицом МИЛОШЕВИЋ:

СТАНИСЛАВ, ИСИДО-

РА, ДАРИЈА и ИРИНА

(48/272650)

ДУШАН УГРЕНОВИЋ
1935–2019.

Последњи поздрав оцу и свекру од сина ЈАНКА и сна-

је МИЛЕНЕ
(49/272650)

ДУШАН

УГРЕНОВИЋ

Драги деда и пра дед -

а, хвала ти за сву

љубав коју си нам

несебично давао.

Твоја унука АНКИЦА

са породицом
(120/272787)

Наша мајка, свекрва,

бака

ЉУБИНКА

МИЛОВАНОВИЋ
1928–2019.

Преминула је 30. јану-

ара 2019. године.

Сахрана је обављена

на Новом гробљу у Бе-

ограду.

Ожалошћени: син

ИВАН, снаја

АЛЕКСАНДРА, унуци

КАТАРИНА

и МОМЧИЛО

(21/272607)

28. јануара 2019. го-

дине умрла је у 76.

години, наша драга

СТАНИСЛАВА

ЦАЛА

ЛАЛИЋ

Сахрана је обављена

30. јануара 2019. го-

дине на Православ-

ном гробљу.

Ожалошћена

породица

(34/272629)

Последњи поздрав

прији

ЦАЛИ

од пријатеља

из Песка: ЉУБИНКЕ,

РАДОВАНА и ВЕЉКА

(35/272629)

ДУШАН

ГАЈИЋ

Последњи поздрав

бати Дулету од брата

МИЛОРАДА са

породицом

(125/272811)

Последњи поздрав
драгом супругу, тати,
деди и тасту

ДУШАНУ

ГАЈИЋУ
од супруге

ЦВИЈЕТАНЕ, ћерки
ЈЕЛЕНЕ и БОЈАНЕ,

унука и зетова
(157/4801)

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛИЋ

ДРА ГО МИР              МИ ЛЕ НА
суд. окр. су да                      рођ. Јо ва но вић

1911–1989.                             1918–2010.

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца НИ КО ЛИЋ

(1/272561)
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У суботу, 9. фебруара 2019, у 11 сати, на

Старом православном гробљу, обележи-

ћемо шест месеци од смрти нашег супру-

га, оца и деде

др БОГДАНА ПУТНИКА
1943–2018.

МАРИКА, НЕШО,  МАЈА, 

МЛАДЕН и унуци

(30/ф)

СЕЋАЊЕ

ЕВИЦА

МИТИЋ
11. II 2017 – 11. II 2019.

Две године ниси са

нама, а то још не

прихватамо.

Твоји најмилији

(26/272616)

МИЛИЦА

СПАСИЋ
2014–2019.

Тужно сећање на нашу

сестру, тетку и бабу.

Заувек ћеш бити део

нас.

(64/272676)

СЕЋАЊЕ

МИЛОЈИЦА

МИЛОШЕВИЋ
6. II 2012 – 6. 2. 2019.

Tвоји најмилији

(71/272693)

У среду, 13. фебруара
2019, у 10 сати, на гро-
бљу у Банатском Бре-
стовцу, дајемо четрде-
сетодневни помен на-
шој вољеној

ДАРИНКИ

УСКОКОВИЋ
1934–2019.

Ожалошћени: ћерка
СЛАВИЦА, снаја

ЈАСМИНА, зет
ДРАГИША, унуци

МИЛИЦА, МАРКО, 
БОЈАНА, НАТАША и

ЈОВАНА са породицама

(8/272587)

БРАНИСЛАВ ГРУЈИЋ
дипл. инж. агрономије

Десет година туге, у срцима љубав, сећање и

дивне успомене.

Супруга МИЛИЦА и кћерка БИЉАНА 

са породицом

(69/272689)

Прошла је тужна година откако није с нама

СВЕТОЗАР КРЧАДИНАЦ

Време пролази, али сећање остаје заувек.

Чувамо успомену на тебе од заборава.

Синови СТЕВИЦА, ЂУРИЦА и унуци

АЛЕКСАНДЕР и НИКОЛАЈ и супруга ЛЕПА

(24/272615)

Сећање на драге родитеље

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

МИРКО МИЛИЦА
2005–2019. 1995–2019.

Син РАДИША с породицом
(104/272759)

У петак, 15. фебруара 2019. навршиће се шест месеци од смрти

нашег

АРОНА ЛАЗАРОВА
из Долова

Тога дана, у 12 сати, на гробљу у Долову, даваћемо шестомесечни

помен.

Наша љубав, сећање и туга трајаће док смо живи.

Вечно ожалошћени: супруга ВИДОСАВА 

и синови САВА и СТЕВИЦА

(102/272748)

Уснулом анђелу

МОНИКИ ЈАКАБ

Шестомесечни помен одржаће се у суботу, 9.

фебруара 2019, на Миси у  Католичкој цркви Св.

Карло Боромејски у Панчеву, са почетком у 18

сати.

Твоји најмилији

(105/272759)

Прошла је година от -
како није са нама на -
ша мајка

ДЕСАНКА

МАКСИМОВИЋ
Ћерка ЉИЉАНА и

син ЗОРАН са

породицом

(107/272762)

ПОМЕН

ЗАРИЈЕ

КОСТИЋ
6. II 2009 – 6. II 2019.

И после десет година
увек у сећању и ми слима.
Никада те нећемо забо -
равити.

Твоја породица

(66/272676)

7. фебруара навршавају
се две године од раста -
нка са нашим вољеним

ГОРАНОМ
ДИМИТРИЈЕВИМ

из Долова

Много вољен, никад
прежаљен и увек у срцу
и мислима маме РУЖЕ,
сестре НАТАШЕ, зета
НЕШЕ и ујкине ТАМА -
РЕ, ГОРАНЕ и ЈОВАНЕ

(110/272768)

9. фебруара 2019, у 11 сати, на Новом гробљу

даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

БРАТИСЛАВУ ПАВИЋЕВИЋУ

У срцу те чувају твоји најмилији
(113/272773)

Сећање на наше драге родитеље

КОТЛАЈА

БОЖО САВКА
13. III 1989 – 13. III 2019. 6. III 2012 – 6. III 2019.

Заувек ћете остати у нашим срцима и мислима.

Ваши: МИЛУТИН, РАДА, БОЖО и ЈЕЛЕНА

(117/272777)

СЕЋАЊЕ
11. II 1989 – 11. II 2019.

ПАВЛЕ ЗАРИЋ

БЕЛИ
С љубављу и пошто ва -
њем чувамо успомену на
тебе.

Твоје: супруга ЈЕЛА
и ћерка ВЕСНА 

с породицом
(119/272786)

8. фебруара 2019. навршава се пуних

седам година откако није са нама

РАДОСАВ ЕСКИЋ

1942–2012.

За Тобом заувек тугују супруга 

ОЛГА и син БРАНИМИР

(124/272804)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

ВЛАЈНИЋ
1932 – 11. II 2018.

Породица

ФИЛИПОВИЋ

(127/272816)

У суботу, 9. фебруара 2019, у 12.30, дава ће -

мо четрдесетодневни помен нашој вољеној

СТАНИ ВЕСКОВИЋ

1934–2018.

Њени најближи

(139/272836)

12. фебруара навр ша -

вају се три године од

смрти нашег вољеног

САШЕ

ГОРЊИКА

С поштовањем и љу -

бављу живи у сећа -

њи ма мајке РАДО -

ВАНКЕ, сина МИРО -

СЛАВА, сестре СЛА -

ЂА НЕ са децом ТИЈА -

НОМ, НИКОЛОМ и

ОГЊЕНОМ

(153/272871)

СЕЋАЊЕ

МИЛИЦА
СПАСИЋ
2014–2019.

Заборав не постоји, ус -

по  мене на тебе тра јаће

вечно.

Твоји: МИЛЕНА,

ИВИЦА, МИМИ и ЛУКА
(154/272874)
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Сећање на

СЛАВОЉУБА ГОШИЋА

СЛАВИШУ
1974–2012.

Постоји љубав коју смрт не прекида, туга коју

време не лечи. Заувек ћеш бити у нашим срцима. 

Никад непрежаљен, у срцу вољен.

С љубављу, твоји најмилији
(5/272756)

У суботу, 9. фебруара 2019, у 12 сати, на Новом

гробљу, одржаће се шестомесечни помен нашем

МИЛЕТУ МАТИЋУ

Поносни смо што смо те имали. Никада те неће-

мо заборавити анђеле наш.

Супруга ЉИЉАНА и ћерке СНЕЖАНА

и ДРАГАНА са породицама

(22/272608)

ПОМЕН

ВЕЛИМИР
КРСТИЋ

ВЕЉА
Прошло је тридесет ту-
жних година.
У мислима са нама.  Се-
ћања не бледе.

Породица КАЛОПЕРОВ
(12/272596)

СЕЋАЊЕ
10. II 1989 – 10. II 2019.

ВЕЛИМИР
ВЕЉА

КРСТИЋ
С љубављу и поштова-
њем чувамо успомену
на њега.

Твоје ЈОКА и ВЕСНА
са породицом

(27/272621)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИША

ПЕТКОВ ЏАЈА

Прошло је пет годи-

на незаборава и се-

ћања на тебе.

Твоји најмилији

(28/267261)

Шеснаест година више
није са нама наш

РАДИВОЈА

СТОЈАНОВСКИ
7. I 2003 – 7. I 2019.

Увек ће бити у срцима и
сећању његових најми-
лијих: ћерке МИЛЕНЕ,
унука ИГОРА и зета
МИРКА

(32/272626)

Нашој вољеној

ЛЕНКИ
СТОЈАНОВСКИ

1937–2019.
даћемо четрдесетодне -
вни помен у недељу, 10.
фебруара 2019. године.
Њена породица: МИЛЕ-
НА, ИГОР и МИРКО.
Увек ћеш бити у нашем
сећању.

(33/272626)

10. II 2019 и 23. II 2019.

Помен брату сестри

МОКАН др НАДИЦИ

ИЛИЈИ
и

МОКАН ДАКИЋ

од брата МИОДРАГА и родбине МОКАН

(36/272631)

СЕЋАЊЕ

САВО

СТОЈИСАВЉЕВИЋ
7. II 2011 – 7. II 2019.

С љубављу и тугом

чувамо успомену на

тебе.
Твоја породица

(39/272632)

8. II 2018 – 8. II 2019.

ДУШАН

ЖИВКОВИЋ

Сваким даном све ви -

ше нам не до ста јеш.

Супруга ЛИДИЈА,

синови ЛУКА 

и МАРКО
(55/272663)

8. II 2018 – 8. II 2019.

ДУШАН

ЖИВКОВИЋ
Година туге и бола

без нашег драгог сина.

Неутешни отац

МЛАДЕН и мајка

ЈАЊА
(56/272663)

8. II 2018 – 8. II 2019.

ДУШАН

ЖИВКОВИЋ
Заувек у нашим

срцима.

ДУШИЦА, МАРКО

и ЈОВАНА

(57/272663)

Прошло је годину дана како се упокојила моја сестра

ОЛГА ИЛИЈИН
рођ. Војнов

Сећање и тугу чувам у срцу.

Сестра БУБА са сином ВЛАДОМ и ћерком СМИЉОМ
(60/272666)

БЛАГОЈЕ

ВИТОМИРОВ

6. II 2010 – 6.

II 2019.
Много недостајеш

тата...

ВЛАДА
(63/272671)

11. II 1987 – 11. II 2019.

ДРАГОЉУБ

ЂУРИЧИН

Време нам враћа оне

које смо изгубили кроз

мудрост и успомене.

Твоје СЕКА и НАДА

(68/272688)

ПОМЕН

ДИМИТРИЈЕ

АРСИЋ
2007–2019.

Породица АРСИЋ

(70/272691)

6. фебруара 2019. године навршиће се годину

дана откада није више са нама наша мајка,

супруга, бака и прабаба

ВОЈИНА САВИЋ
1937–2018.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији: супруг ИЛИЈА, ћерка ЗОРА 

и синови ЗОРАН и ГОРАН са породицом

(72/272694)

13. фебруара навр ша -
ва се пет година од
смрти нашег дра гог и
вољеног

ТИБОРА
ВАШТАГА

2014–2019.

Супруга МИРЈАНА
(74/272701)

СЕЋАЊЕ

НЕДЕЉКА

МАРАВИЋ
1935–2016.

С поносом ћемо те

помињати, по добром

памтити и увек волети.

Твоји најмилији

(75/272704)

9. фебруара 2019. године, у 11 сати, дава -

ћемо годишњи помен

БИЉАНИ КОВАЧЕВИЋ

С љубављу и поштовањем увек ћеш бити у

нашим срцима и увек ћемо те чувати од

заборава.

Вечно ожалошћени: супруг ВЕЛИМИР,

ћерка ЈЕЛЕНА, син ВЛАДИМИР, отац

СЛОБОДАН, зет БОЈАН и унук НИКОЛА

(92/272721)

7. фебруара 2019. године, у 11 сати, дава -

ћемо четрдесетодневни помен

МИЛЕВИ ЈЕЛЕНКОВИЋ

Хвала ти за несебичну љубав, доброту и

пажњу према свима нама.

Увек ћемо те чувати од незаборава.

Вечно ожалошћени: супруг СЛОБОДАН,

зет ВЕЛИМИР, унук ВЛАДИМИР 

и унука ЈЕЛЕНА са породицом

(93/272721)

Драгој

МИРЈАНИ АНОВИЋ
рођ. Милутиновић из Алибунара

8. X 1939 – 5. II 2010.

Никада те неће заборавити МИЛОВАН, БОЈАН и ДАМЈАН
(96/272731)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се четрдесетодневни

помен нашој драгој мајци, баки и ташти

СТОЈАНИ ИВКОВИЋ рођ. НОВЧИЋ
1939–2018.

одржати 8. фебруара 2019, у 11.30, на гробљу Котеж у Панчеву.

Твоји: КСЕНИЈА, ЖЕЉКО и КРИСТИНА

(100/2727389

Драги брате

МИЛЕ МАТИЋ
Још увек си с нама у

мислима и разго во -

рима.

Сестра ЉИЉАНА, зет

МИЛЕ, НЕНАД 

и тетка МИКА

(103/272749)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком 

и петком 

од 8 до 13 сати
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СЕЋАЊЕ

ШКУЛИЋ

ВЕРА СЛАВКО
1997–2019. 1980–2019.

Остају нам заувек успомене, сећања на дивне

тренутке проведене са вама.

Син ЂОКА и ћерка ЈАСМИНА са породицама

(3/272568)

3. фебруара 2019. је

прошло четири године

откако те нема брате

ЈОВИЦА

СТОЈОВИЋ

Жалићу за Тобом до

краја живота.

Сестра ЉУБИНКА

с породицом
(4/272575)

СЕЋАЊЕ

2005–2019.

МИЛУН

РОЂА

МИХАЈЛОВИЋ

Супруга са децом

(6/272578)

ГРУЈИЦА

ШАПОЊИЋ
5. II 2009 – 5. II 2019.

С љубављу и поносом
чувамо те у срцу.

Сестра МИЉКА, зет
НИКОЛА, МАРИЈАНА

и СОФИЈА
с породицама

(20/272604)

17. фебруара 2019. године даваћемо двогоди-

шњи помен

МИЛАНУ ЂОРЂЕВУ КИЦОШУ

Прошле су две дуге, тужне и тешке године. Бол

и туга не напуштају наша срца, однео си све са

собом, остала је празнина тамна и болна. Нађи

свој лик међу звездама и анђелима.

Твоја неутешна породица
(23/272609)

Прошле су две тужне године откако није са нама

наш драги и вољени

МИЛЕ ЂОЂЕВ КИЦОШ

Сећање остаје заувек.

Чуваћемо успомену на тебе од заборава.

СТЕВИЦА, ЂУРИЦА, АЛЕКСАНДЕР, 

НИКОЛАЈ и тетка ЛЕПА

(25/272615)

СЕЋАЊЕ

МИЛУТИН МИЋА ИЛИЋ
11.  II 1989 – 11. II 2019.

С љубављу и поштовањем чувамо успомене на

тебе. Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(40/272633)

МОНИКА ЈАКАБ

Прерано си одлетела, али си у моме срцу

заувек.

Тета НЕНА

(42/272641)

ГРУЈИЦА

ШАПОЊИЋ
2009–2019.

Десет година дугих и

тешких од твог одла-

ска. Десет година туге.

Твоја сестра МАРИЈА

с породицом
(43/272642)

ГРУЈИЦА

ШАПОЊИЋ
2009–2019.

Прошло је тужних де-

сет година од твог од-

ласка.

Тугује за тобом твој

брат СЛАВКО с поро-

дицом
(44/2726429

3
Вољени наш, прошла је година од твог одласка

ТОМИЋ М. ВОЈИСЛАВ
8. II 2018 – 8. II 2019.

Oстала је љубав и Ти у нашим срцима, мислима,

причама.... заувек бескрајно вољен.

С љубављу твоји: ЈЕЛИСАВЕТА, 

УРОШ и ЈАСМИНА
(45/272644)

СЕЋАЊЕ

МИТА

НАСУОВСКИ
1999–2019.

Време не може избри-

сати сећање на тебе.

Твоји најмилији
(46/272648)

У суботу, 9. фебруара 2019. године, на Новом

гробљу у Панчеву даваћемо годишњи помен

ЉИЉАНИ ЈОВАНОВ

С љубављу и поштовањем увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији: супруг ЈОВИЦА, син АЦА, сна-

ја ЕМИНА, зет ПРЕДРАГ и унуци НЕНАД, МАР-

КО и СТЕФАН
(50/272655)

САВИН

МИЛАН

МИЋА

Драги брате, дани и

године пролазе а бол

за тобом никада.

Твоја сестра ВИДА

(61/272670)

ЈОВАН

МЕДАНЧИЋ
1938–2018.

Јовице, заувек ћеш

живети у мом болном

срцу.

Сама и тужна твоја

супруга ВИДА
(62/272670)

ШЉИВОВАЧКИ

МИРЈАНА ВЛАДИМИР
2004–2019. 2007–2019.

Сећања остају у нашим срцима.

Куме БЕБА, БОРИСЛАВА, МИЛИЦА и ГОРДАНА
(65/272675)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

МАХМУТЕФЕНДИЋ
рођ. Микашиновић

10. VIII 1957. Огулин –

7. II 2013. Сарајево

Прошло је шест тужних

година без наше Марије.
Успомену на њу

чувају њена деца
МАРИН и НАДА,

мајка МИЛЕВА, брат
ПЕТАР и сестра

САВКА с породицама,
као и унуци ПАТРИК,

ЛАУРА и ДАНИЕЛ
(58/276665)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА

МИКАШИНОВИЋ
17. XII 1926. Oгулин –

27. V 2009. Панчево

Прошло је десет тужних

година без нашег Николе.
Успомену на њега

чувају: супруга
МИЛЕВА, ћерка

САВКА и син ПЕТАР 
с породицама као и

унуци НАДА, МАРИН,
АЛЕКСАНДАР,

ИВАНА, ВИКТОРИЈА
и праунуци ЛАУРА,

ДАНИЕЛ и ПАТРИК
(59/272665)

Обавештавамо род би -
ну и пријатеље да ћемо
нашем драгом

ВИТОМИРУ

СТЕВОВИЋУ
1937–2018.

давати годишњи по -
мен 9. фебруара на
стар чевачком гробљу,
у 11 сати.
Увек ћеш бити у на -
шим срцима и чува -
ћемо те од заборава.

Породица
СТЕВОВИЋ

(89/272718)

Деда

ВИТОМИР

СТЕВОВИЋ

С поносом те чувамо

у нашим мислима и

срцима.

Унука ТАЊА

са породицом
(90/272718)

11. фебруара 2019, у 11 сати, дајемо четр де се -

тодневни помен у Јабуци, нашој драгој Тањи

ТРАЈАНКИ ПЕНДИЋ

Пролази време, тугу не брише. 

Сећање на тебе боли све више.

Твоја сестра СЛАВИЦА, зет СТЈЕПАН, 

сестрић ГОРАН са ВАСКОМ, 

МИХАЈЛОМ и КАТАРИНОМ

(91/272721)

Сећање на нашег 

ЛОКИЈА

НЕДЕЉА, ЗЛАЈА, МИЋА, РАЛЕ и ГАЈА

(101/272743)

СЕЋАЊЕ

ВЕРА ЋУРЧИЋ
1942–2018.

Заувек у нашим срцима...

(109/272767)
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Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Мо же те оче ки ва ти да се ста ње на
по слу про ме ни на бо ље кра јем
сед ми це. По ну де од про шле го ди -
не мо гу би ти по но во ак ту ел не. Не
жу ри те с до но ше њем од лу ка, ни
по слов них, а ни при ват них. При -
хва ти те ру ку по ми ре ња од парт -
не ра или ста рог при ја те ља.

Фи нан сиј ска по моћ вам сти же
од не ког бли ског при ја те ља или
ро ђа ка. Спре ма те се да на пра ви -
те ве ли ке про ме не у ка ри је ри,
али тре ба ло би да се ма ло стр пи -
те. Ба ци те се на сре ђи ва ње свог
љу бав ног жи во та. Ту све пр шти
од стра сти.

До ста до би та ка, али и ве ћих тро -
шко ва по вре ме но ће вас из ба ци -
ва ти из рав но те же. По моћ при ја -
те ља је из ве сна иа ко то не оче ку -
је те. Кра јем не де ље сти ћи ће до -
бра по слов на по ну да. Опу сти те се
у дру штву парт не ра. Ако сте са -
ми, до пу сти те да вам се удва ра ју.

Про ве ри те да ли сте аде кват но
ре ши ли сва имо вин ско-прав на
пи та ња, јер би мо гао би ти по но -
во ак ту е лан про блем на ко ји сте
већ за бо ра ви ли. Сти шај те свој
так ми чар ски дух и сво ју нер во зу
да не би сте узро ко ва ли про бле ме
у парт нер ском од но су.

Бу ди те опре зни да не би сте по -
вре ди ли не ки зглоб. Сед ми ца
пред ва ма пре пу на је до га ђа ња.
Сме њи ва ће се ред ле пог, па ред
стре сног. Но вац ће те обез бе ди ти
до дат ним ра дом. Сло бод ни Бли -
зан ци има ју мо гућ ност да упо -
зна ју за ни мљи ву осо бу.

Ве о ма је бит но да не до но си те
ис хи тре не од лу ке. Ка ко год да се
си ту а ци ја од ви ја, спу сти те лоп ту
и са че кај те да се све слег не са мо
од се бе. Не ки Стрел ци ће про ме -
ни ти ме сто жи вље ња. По пу сти те
пред удва ра њем осо бе ко ју ду го
зна те, не ће бо ле ти.

Про бај те да се што ви ше дис тан -
ци ра те од тре нут них до га ђа ња,
ка ко на по слу, та ко и у по ро ди ци.
Све ће те до жи вља ва ти пре ви ше
лич но, а чак ће те би ти и ини ци ја -
тор мно гих су ко ба. Ко ли ко год да
де лу ју при ма мљи во, из бе га вај те
ве зе са за у зе тим осо ба ма.

Ако сте од лу чи ли да не што про -
да је те, пе ри од је из у зет но по во -
љан за то. По чи ње те да се бу ди -
те и да с ла ко ћом све ре ша ва те.
Нов ча них про бле ма не ма, ус пе -
ће те да све ре ши те у сво ју ко -
рист. Мо же те оче ки ва ти по зив
за из ла зак. При хва ти те га.

Сед ми ца ни је по вољ на за скла па -
ње ве ли ких по сло ва, ин ве сти ци је,
ни ти за би ло ка ква ула га ња, па
чак ни за ре но ви ра ње ку ће. При -
ми ри те се да не би сте би ли на ве -
ћем гу бит ку. Љу бав ни су сре ти ће
би ти ин тен зив ни, па по сто ји мо -
гућ ност ула ска у но ву ве зу.

Ре ша вај те про бле ме је дан по је -
дан, ни је чак ни по треб но да пра -
ви те при о ри те те. Рас ки ни те са -
рад њу са осо бом ко ја вас ду го
ири ти ра. Но вац ко ји оче ку је те
ма ло ће ка сни ти. По ка жи те ви ше
љу ба ви пре ма парт не ру и не до -
зво ли те да у ве зу уђе не ко тре ћи.

Ак тив ни сте мо жда и пре ви ше, па
сте скло ни пра вље њу гре ша ка.
Нов ча не за вр зла ме успе шно ре ша -
ва те пре ко не ке ин сти ту ци је. Кон -
так ти са стран ци ма да ће по вољ не
ре зул та те. Ни сте пре ви ше ро ман -
тич ни у овом тре нут ку. Не мој те се
упу шта ти у па ра лел не ве зе.

Ако сте за по сле ни, пред ва ма је
по во љан пе ри од. Они без по сла
мо гу оче ки ва ти по ну ду за по сао,
па ма кар и хо но рар ни. Мо гу ће је
да ће те од не ког ро ђа ка до би ти
из ве сну сво ту нов ца. Љу бав на
си ту а ци ја ни је сјај на, али сва ко
има пра во да ма шта.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

УБУДУЋЕ БЕЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Почев од броја нашег листа који је изашао 18. јануара, матичне књиге, у

којима су се могли наћи подаци о рођеним, венчаним и умрлим суграђан-

кама и суграђанима – више не излазе.

Разлог за то је, како нам је објашњено у Градској управи, одакле су нам

подаци досад стизали, примена Закона о заштити података о личности. На-

име, одредбе тог закона забрањују објављивање личних података грађана.

На нашу жалост, а верујемо и већине Панчевки и Панчеваца, оставиће-

мо вас ускраћене за ову рубрику. Не својом кривицом. С. Т.

СКАНДИНАВКА

РЕ ШЕ ЊА – Скан ди нав ка:др зни ца, ра ди кал, Аде ла, е, го ла, рк, оса,
Рус, ст, ба ла, л, Ор јен, ан дан те, Вар на, н, азот, на, НИН, рад, дв, Ду -
ро, р, мр ков, Ира ва ди, Ћо ро вић. Укр ште ни ца:фок строт, одва ја ти,
клин, сав, нит, жи ва, ек, па сат, ра порт, Ески ми, ми сао, ав, уско, про,
спа, улов, ка ра ва ни, Ада мо вић. Су до ку:847315296, 136249758,
259678341, 493762185,  718597462, 562481937, 971836524,
385124679, 624957819. Ко њи ћев скок:Ко се пе ње сте пе ни ца ма
успе ха, тај се не жа ли да је остао без да ха. Ана грам:Ева Лон го ри ја.

СУДОКУ

7 1 5

6 2 8

2 6 3 1

4 9 2 1

9

2 4 3 7

9 1 6 4

3 4 6

9 5 8

АНАГРАМ

АМЕРИЧКА ДИВА

РАЈА

ВОЛИ

НОГЕ

////

НАШ
ПИСАЦ И
ПРЕВО-
ДИЛАЦ

ВЕСЕЉЕ,
РАДОВАЊЕ 

ПЛИТАК
СУД,

ЧИНИЈА

ИМЕ ИТА-
ЛИЈАН.

ПЕВАЧИЦЕ
ПИЦИ

МЕСТО
КОД

ОПАТИЈЕ

ЦЕНТРАЛ-
НА АПОТЕ-

КА (скр.)

ЈЕДАН ОД
УБИЈЕНИХ 

У СЕЧИ
КНЕЗОВА

ДРСКА
ЖЕНА

ПРИСТАЛИ-
ЦА КОРЕ-

НИТИХ
ПРОМЕНА

ИМЕ ША-
ХИСТКИЊЕ
ВЕЛИКИЋ

ДРУГИ 
ВОКАЛ

КОЦКАР-
СКА ИГРА

НАГА,
ОБНАЖЕНА 

РОБНА
КУЋА (скр.)

РЕКА У
НЕМАЧКОЈ

ИНСЕКТ
СЛИЧАН
ПЧЕЛИ

ЖИТЕЉ РУСИЈЕ
НЕМАЧКИ
ПОЛИТИ-
ЧАР(Вили)

СТАРИЈИ
(скр.)

ДЕЊАК,
СВЕЖАЊ
ОДРОЊА-

ВАЊЕ

ОЗНАКА 
ЗА 

ЛИТАР

ПЛАНИНА
ИЗМЕЂУ
БиХ И ЦГ

ИМЕ

ЛАГАНИ
МУЗИЧКИ

РИТАМ

ГРАД И
ЛУКА У

БУГАРСКОЈ

16. СЛОВО
АЗБУКЕ
НАЦИЈЕ

ГАСОВИТИ
ХЕМИЈСКИ
ЕЛЕМЕНТ

НАД, ПОВРХ
ДЕО

КАПУТА

НАШ
НЕДЕЉНИ

ЛИСТ

ПОСАО
ДРВЕНАСТА

БИЉКА

ДЕЧЈИ
ВРТИЋ
(СКР.)

РЕКА У
ШПАНИЈИ

МАРЉИВОСТ

20. СЛОВО
АЗБУКЕ

КОЊ МРКЕ
ДЛАКЕ

ГРЧКО СЛОВО

НАЈВЕЋА
РЕКА У
БУРМИ

ХЕРЦЕГО-
ВАЧКИ
ПИСАЦ

(Светозар)

УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ВО ДО РАВ НО: 1. жи вах ни са лон ски плес, 2. раз два ја ти, 3. ек сер,
кли нац – це ло ку пан, 4. ко нац – теч ни хе миј ски еле мент, 5. ениг -
мат ски клуб (скр.) – троп ски ве тар, 6. вој нич ки из ве штај, 7. жи те -
љи арк тич ких пре де ла, 8. иде ја, за ми сао – аве ни ја (скр.), 9. уза но,
те сно – за (лат.), 10. ба ња у Пи ри не ји ма – ло ви на, 11. пу стињ ске
по вор ке, 12. не ка да шњи но ви нар и пу бли ци ста (Дра го слав).

УС ПРАВ НО: 1. аме рич ки пи сац но бе ло вац (Ви ли јам) – по пу лар на
фин ска рок пе ва чи ца (Ма ри ја), 2. ка рак те ри сти ка, осо би на – екс -
цес, 3. из ми рен, раз ду жен (стр.) – град у Ита ли ји, 4. ви зи ја за вре -
ме спа ва ња – де лат ност, рад – део коњ ске опре ме, 5. то јест (скр.) –
име ко шар ка ша Па спа ља – ор ган чу ла слу ха, 6. при ста ли це ра сне
се гре га ци је – гра дић у Цр ној Го ри, 7. пре сто ни ца Ка на де – пи то ми
ке сте ни, 8. град у Бо ки Ко тор ској – срп ски од бој ка шки ре пре зен та -
ти вац (Мар ко).

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шахов-

ског коња, почев од осенченог поља, добићете једну за-

нимљиву мисао француског песника надреалисте Пола

Елијара о успеху.

-НИ- ДA БEЗ -ХA, КO

ДA- TAJ -ЦA- -ЛИ -O

JE -ПE- -ХA. СE -ПE-

СE -MA -ЊE -СTA- ЖA-

СTE- O- НE УС- ПE-
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Ми ли ца
Ма ју шна жен ка по ку пље -
на је са ули це то ком не -
дав них хлад них да на, али
љу ди ко ји су јој пру жи ли
при вре ме но скло ни ште не
мо гу још ду го да је за др же.

Сто га Ми ли ца хит но тра -
жи но ви дом, а бу ду ћи вла -
сни ци не ће по гре ши ти, јер
је она ве о ма уми ља та и во -
ли љу де; при том бр зо учи и не ко ме ће без сум ње би ти нај бо -
љи при ја тељ.

Све у ве зи са овом њу шки цом би ће обез бе ђе но, а ин фор -
ма ци је о њој мо гу се до би ти на те ле фон 069/571-99-40.

Зла ти ца
Ова из у зет но мир на и до -
бра ме шан ка, ко ја у се би
има кр ви злат ног ре три -
ве ра, про на ђе на је про мр -
зла и не у хра ње на пре не -
ко ли ко не де ља и ота да се
на ла зи у при вре ме ном
сме шта ју.

У том ста ну је пот пу но
не при мет на, не ствар но
мир на, уми ља та и на у че на да ну жду оба вља на по љу; до бро се
сла же и с дру гим пси ма и, што је ин те ре сант но, на кон све га
што је пре жи ве ла и да ље ве ру је љу ди ма.

Зла ти ца је опо ра вље на, сте ри ли са на, вак ци ни са на, а ко
удо ми ову слат ки цу, има ће обез бе ђен пре воз. Све дру го мо -
же се са зна ти на те ле фон 062/227-393.

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.

Сва ко ко је у жи во ту ви део до -
вољ но све та, то јест имао мо -
гућ ност да оби ђе ма кар не ко -
ли ко уре ђе них гра до ва, све стан
је ве ли чи не ко ју му та кво пу -
то ва ње до но си, од но сно те ис -
пу ње но сти ду ше по зи тив ним
уз бу ђе њем.

А оно што јед но ме сто чи ни
пре по зна тљи вим, по ред љу ди
и под не бља, сва ка ко су гра ђе -
ви не ко је га кра се.

Или га, с дру ге стра не, ру -
же! Као, на жа лост, у на шем
слу ча ју...

Ар хи тек тон ски из глед не ког
ме ста је нај у пе ча тљи ви ји на
пр ву лоп ту, на ро чи то уко ли ко
у ње му про ве де те кра ће вре ме,
ре ци мо про ду же ни ви кенд, ка -
ко то да нас обич но би ва. И он -
да се ку ћи вра ти те пре пу ни
успо ме на, ути са ка и с фо то гра -
фи ја ма и сним ци ма у на кр ца -
ним те ле фо ни ма и апа ра ти ма.

То ус хи ће ње, на жа лост, дра -
стич но спла сне и про из ве де
кон тра е фе кат ако вас код ку ће
че ка си ви ло сва ко дне ви це, ко -
ју по ред оста лог чи ни и су мо -

ран по глед на оно што вас окру -
жу је. И док су вам још увек
жи ва се ћа ња на рас ко шне, очу -
ва не и на да све уре ђе не ур ба -
ни стич ке ле по те, по ста не вам
још очи глед ни је ко ли ко је ваш
град хен ди ке пи ран и оја ђен не -
бро је ним ту га љи вим из ра зи ма
фа са да. Још го ре – све је ви ше
оро ну лих обје ка та чи јем се про -

СВЕ ВИ ШЕ ГРА ЂЕ ВИ НА СА БЛА СНОГ ИЗ ГЛЕ ДА

ДУ ХО ВИ ОД У МИ РУ ЋЕГ ГРА ДА ОКО НАС

па да њу не на зи ре крај. На ро -
чи то је бол но ви де ти ру и ни ри -
не спо ме ни ке кул ту ре и дру ге
ста ре гра ђе ви не, ко је би сва -
ком ци ви ли зо ва ном дру штву
слу жи ле на по нос.

Не за ми сли во је да би Нем -
ци, Ен гле зи, Фран цу зи, па ни
Че си, Ма ђа ри, По ља ци, до ју -
че ра шњи си ро ти со вјет ски „тра -
бан ти”, до зво ли ли да им се уру -
ша ва би ло ко ји обје кат усред

цен тра?! А тек да им
два нај ве ћа хо те ла
звр је пра зна де це ни -
ја ма?! Да им култ на
ка фа на на нај у дар ни -
јем ше тач ком шпи цу
бу де пре ле пље на ко -
је ка квим пла ка ти ма
за на сту пе ни ско бу -
џет них пе ваљ ки?!
Или да јед на од нај -
ста ри јих пи ва ра у ре -
ги о ну, ко ја би уско ро
на пу ни ла три ве ка, де -
лу је као аве тињ ска по -
лу спа ље на изба?! А
где је у тој ни ски цр -
них би се ра без број ра -
зних ве ћих или ма -
њих ло ка ла?

Кра ћи исто ри јат
„Сло бо ди не” 
про па сти
Узми мо, ре ци мо, хо -
тел „Сло бо ду”, ко ји је
ду го био оми ље но
уто чи ште де ка дент -
них ли ко ва. Тај обје -
кат у нај у жем цен тру,
на о чи глед Град ске

упра ве, ду го је био под хи по -
те ком као за лог за кре дит прет -
ход ног вла сни ка (Жив ка Узел -
ца). АИК бан ка је ка сни је от -
ку пи ла цео па кет и у ме ђу вре -
ме ну за тво ри ла згра ду пре по -
зна тљи вим па но и ма. На кон
ни за пе ри пе ти ја у мар ту 2016,
на оп ште оду ше вље ње, „Сло -
бо да” је про да та Сми шљен је

Ту су и дру ге не ка да шње
„Сло бо ди не” ка фа не, по пут
„Пат ке” и „Сло ге”, ко је су про -
да те 2011, али у овом слу ча ју

су их вла сни ци пре пу сти ли зу -
бу вре ме на.

Шта би са об но вом Ста ре 
пи ва ре?

Ка да је реч о ста рој Вај фер то вој
пи ва ри, ту је тугa још го ле ми ја.
На кон про па сти ове фа бри ке,
ка да ју је тур ски „Ефес” про дао
„Хај не ке ну”, сте чај је отво рен
2008. го ди не. Ота да се ха ла ма у
ко ји ма су ве ко ви ма на ста ја ли
га ло ни пе ну ша вог пи ћа гне зде
го лу бо ви, ми ше ви и па цо ви, да
би у но вем бру 2014. го ди не Град
рас пи сао кон курс за об но ву Ста -
ре пи ва ре. У фе бру а ру је иза -
бран нај бо љи – ау тор ски тим
ко ји је пред во дио Де јан Миљ -
ко вић, уз кон ста та ци ју да пред -
лог иде на да љу раз ра ду и ре а -
ли за ци ју, али се ни до да нас ни -
је мно го од ма кло.

Ту су и мно ге дру ге згра де,
по пут „Па ну ке”, по крај Му зе -

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ОДР ЖАН ИЗ ВИ ЂАЧ КИ МЕ МО РИ ЈАЛ У ОШ „МИ КА АН ТИЋ”

„Црне роде” у знак сећања на Ацу
До ско ра шња че та Од ре да из -
ви ђа ча „На дел” из Стар че ва и
са ма је 29. ја ну а ра пре ра сла у
но ви од ред, под на зи вом „Цр -
не ро де”, чи ја је пр ва рад на
скуп шти на одр жа на у не де љу,
3. фе бру а ра, у ОШ „Ми ка Ан -
тић” на Стре ли шту.

На кон це ре мо ни је да ва ња
обе ћа ња и за ве та но вих чла но -
ва, као и по де ле ма ра ма, ор га -
ни зо ва но је и пр во так ми че ње
под на зи вом Ме мо ри јал „Алек -
сан дар Аца Стан ко вић”, по све -
ће но пре две го ди не пре ми ну -
лом мла дом из ви ђа чу.

Увод не ре чи из го во ри ла је
Леј ла Жу гић Ма рић, ста ре ши -
на но во о сно ва ног пан че вач ког
од ре да, а оку пље ни ма су се
обра ти ли Пре драг Стан ко вић,
Да ни е ла Ја јић и Ми ша Со ко -
ло вић, ро до на чел ни ци но вог

стар че вач ког из ви ђа штва, из -
ра зив ши иден тич ну же љу – да
и овај од ред на ста ви ста зом
успе ха „На де ла”.

Пан че вач ки ска у ти су по том
от пе ва ли две пе сме уз прат њу
му зи ча ра, ко ји ма ће се пред -
ста ви ти на пред сто је ћем так -
ми че њу „Из ви ђа чи пе ва ју” у
Бе о гра ду, а про чи та ли су и
текст Ми ро сла ва Ми ке Ан ти -
ћа о из ви ђа чи ма.

А он да је је дан од нај бо љих
Аци них при ја те ља и ње гов из -
ви ђач ки вод ник, Мар ко Ри -
стић, у не ко ли ко ре че ни ца опи -
сао тог ве чи тог де ча ка ко ме је
опа ка бо лест пре ки ну ла жи вот
у 24. го ди ни.

– На ро чи то је дир љи ва при -
ча о то ме ка да је Аца, вра ћа ју -
ћи се с пе ца ња, по мо гао јед ној
ба ки да уне се др ва. На кон два-
три са та на пор ног ра да ста ри -

ца га је пи та ла за што јој по ма -
же ка да је и не по зна је. Он јој
је без раз ми шља ња од го во рио
да је нај срећ ни ји ка да мо же да
се на ђе не ком ко ме је то нео п -
ход но – при се тио се Ри стић.

По ред из ви ђа ча, на так ми че -
њу, ко је је би ло по је ди нач ног
ка рак те ра, уче ство ва ли су и уче -
ни ци шко ле „Ми ка Ан тић”. Они
су пр вен стве но до шли да се упо -
зна ју са овим по кре том, а не ки
су и из ра зи ли же љу да се при -
кљу че ска у ти ма.

Ме ђу де се так ди сци пли на
де ци су нај ин те ре сант ни ји би -
ли „Ле те ћи ћи лим”, „Шту ле”,
„Икс-окс”, „Пи ра ми да од ча -
ша” и „Ме мо ри ја”, а над ме та -
ња је над гле да ла ко ми си ја са -
ста вље на од ро ди те ља. Све то
буд ним оком по сма тра ли су
ста ре ши на Леј ла Жу гић Ма -
рић и на чел ник Фи лип Стан -
ко вић, ро ђе ни брат по кој ног
Алек сан дра. Про грам је во ди -
ла Ми ли ца Чи ча, је дан од сту -
бо ва овог од ре да, а це лом про -
гра му при су ство ва ла је и за -
ме ни ца ди рек то ра шко ле „Ми -
ка Ан тић”.

ја, чи ја из град ња тра је већ два -
де сет пет го ди на.

О то ме је „Пан че вац” пи сао
у прет ход ном бро ју, а свим по -

ме ну тим згра да ма ба ви ће се у
на ред ним бро је ви ма. 
И за што је то та ко?! Ко је крив
због то га?

Ве ро ват но сви (и све) по ма -
ло – пре све га вла сто др шци у
по след њих не ко ли ко де це ни ја,
ко ји се углав ном ва де на не до -
ста так над ле жно сти, па ана -
хро ни за ко ни и про пи си, али и
сви ми обич ни смрт ни ци ко ји
смо огу гла ли и из гу би ли осе -
ћај за есте ти ку, по ми ри ли се с
ту роб ном сва ко дне ви цом и пу -
ким пре жи вља ва њем и на па -
мет нам не па да да дрц не мо за
спас оп штег до бра.

И за то по ла ко али си гур но
по ста је мо град ду хо ва (не ра -
чу на ју ћи из ве сни тр жни цен -
тар), не са мо због по сле ди ца
уче ста ли јих од ла за ка на ших
љу ди за ег зи стен ци јом у бе ли
свет већ и због ње го вог све са -
бла сни јег ви зу ел ног из гле да.

и но ви на зив хо те ла – „Ца рев
двор”. А по том се „ца ре вић”
ни је ви ше удо сто јио ни ја вља -
ња на те ле фон...

де сет се дам пар це ла у јед ну,
без че га ни про да ја не би би -
ла мо гу ћа. Ка сни је је цео хо -
тел ис пра жњен и на то ме се
ста ло. Је ди на свр ха ве ле -
лепног објек та је да су та мо и
да ље ан те не ка блов ских
операте ра.

Још је дан ви зу ел ни ко шмар
је ле ген дар на „Сло бо ди на” ка -
фа на „Код Не дељ ка”, чи ји је
сте чај по чео пре рав но де сет
го ди на – 16. фе бру а ра 2009.
Аген ци ја за при ва ти за ци ју је
го ди ну и по да на ка сни је по -
пу лар ни „Кор зо” пре да ла Ди -
рек ци ји за из град њу и уре ђе -
ње Пан че ва, и то на кон ви ше
мол би. И ота да ни шта?! Ко ла -
ју при че да су мно ги за ин те -
ре со ва ни за ку по ви ну то ком
2015. и 2016. го ди не до ла зи ли
у по ме ну то јав но пред у зе ће,

али су их слу жбе ни ци сла ли
код сте чај них управ ни ка, не
зна ју ћи ко је упра ви тељ. Или
су се из не ког раз ло га пра ви ли
лу ди. Све у све му, Ди рек ци ја

је у ме ђу вре ме ну рас фор ми -
ра на, а ле ген дар ни „Кор зо”,
оми ље но оку пља ли ште пан че -
вач ких бо е ма, пре тво рио се у
ру гло без пре се да на.

Исте го ди не, као по след ња
имо ви на из „Сло бо ди не” сте -
чај не ма се, про дат је још је -
дан чу ве ни хо тел – „Та миш”,
и то фир ми „Ал мекс”, за 211

Кошмар „Код Недељка”

Дуг пут од „Слободе” до „Царевог двора”

А обнова Старе пиваре?

„Тамишке” антене дело красе

ми ли о на ди на ра. Цео по сту -
пак тра јао је то ли ко ду го за то
што су над ле жне слу жбе го -
ди на ма ра ди ле на укруп ња ва -
њу, то јест на кон вер зи ји два -



до са да по ка за ле да су нај бо ље
ка да је то нај по треб ни је, па за -
што та ко не би би ло и у фи ни -
шу овог шам пи о на та.

Већ у су бо ту, 9. фе бру а ра, у
наш град до ла зи еки па Уба, Ди -
на мов глав ни кон ку рент. По бе -
да се до ма ћем ти му на ме ће као
им пе ра тив, а до ње ће лак ше
сти ћи уз по моћ с три би на. За то
овај меч, ко ји по чи ње у 19 са -
ти, не би тре ба ло про пу сти ти.

Од бој ка ши Бор ца су на ста -
ви ли по бед нич ки низ у Пр вој
ли ги. Они су про шлог ви кен -
да, у 17. ко лу, у Ло зни ци са -
вла да ли исто и ме ни до ма ћи тим
с 1:3, по се то ви ма 26:24, 26:28,
17:25 и 16:25.

Иа ко су ду ел про тив по след -
ње пла си ра не еки пе до би ли те -
же не го што су оче ки ва ли,
мом ци ко је пред во ди тре нер
Ду шан Јо вић ис ко ри сти ли су
кикс дру го пла си ра них Ни шли -
ја, па је са да пр вен стве на тр ка
у овом ран гу по но во по ста ла
вр ло за ни мљи ва.

Бо рац је на тре ћем ме сту, са
са мо по бе дом ма ње од Ни ша,
а у су бо ту, 9. фе бру а ра, до че -
ку је не у год ни Же ле зни чар, ко -
ји је у 17. ко лу упра во и на чи -
нио ве ли ко из не на ђе ње и са -
вла дао Ни шли је. Овај меч по -
чи ње у 16 са ти.

це Пар ти за на има ле ви ше кон -
цен тра ци је, али и сре ће, па су
по ве ле са 2:1 у се то ви ма.

Иа ко се пан че вач ке „ла ви це”
на ла зе у не за вид ној си ту а ци ји,
тр ка још увек ни је за врше на ни

Ме ђу на род но так ми че ње у га -
ђа њу из ва зду шног оруж ја под
на зи вом „Вој во ди на куп” одр -
жа но је про шлог ви кен да у Но -
вом Са ду. У вр ло ја кој кон ку -
рен ци ји над ме тао се и пан че -
вач ки ре пре зен та ти вац Де јан
Пе шић.

Пр вог да на так ми че ња Де јан
је ушао у фи на ле од осам нај -
бо љих се ни о ра, с ре зул та том од
617,8 кру го ва, да би по том у
фи на лу за у зео пе то ме сто.

Дру гог да на тур ни ра одр жа -
но је над ме та ње ме шо ви тих па -
ро ва. Де јан је по но во на сту пао
са Ива ном Ма рић, ју ни ор ком
КСС-а По ли ца јац из Бе о гра да.
Она је упу ца ла 413,5 кру го ва,
а Де јан је оства рио ре зул тат од
412,2 кру га, па су осво ји ли че -
твр то ме сто.

Овај пар у по пу лар ном „мик -
су” је на сту пио већ де сет пу та
и го то во увек био у фи на лу, па
ће на ста ви ти успе шну са рад њу
из ме ђу пан че вач ке „дру жи не”
и бе о град ског По ли цај ца. Пан -
че вац Бра ни слав Па ре за но вић,

У атлет ској дво ра ни у Бе о -
гра ду про шлог ви кен да је одр -
жа но Пр вен ство Ср би је за се -
ни о ре.

Као и на сва ком др жав ном
шам пи о на ту, кон ку рен ци ја је
би ла ве о ма ја ка, али и по ред
то га АК Ди на мо је уве ћао сво -
ју бо га ту ри зни цу тро фе ја.

У тр ци шта фе та на 4 x 400
ме та ра Ди на мо је осво јио брон -
за ну ме да љу и та ко на ста вио
кон ти ну и тет осва ја ња од лич -
ја с нај ја чег атлет ског так ми -
че ња у зе мљи. Еки пу су чи ни -
ли: Да мјан Шу ља, Данијел

Козло вач ки, Ми лош Га шо вић
и Иван Бо жа нић.

Та ко ђе про шлог ви кен да, у
Бу дим пе шти је одр жан се ни -
ор ски атлет ски ми тинг, на
ко јем је уче ство ва ла Ма ри ја
Мр ке ла.

Иа ко још увек пи о нир ка,
Ма ри ја се хра бро бо ри ла са

ста ри јим так ми чар ка ма, што
је ре зул ти ра ло но вим лич -
ним ре кор ди ма. У тр ци на
400 м за у зе ла је ше сто ме сто
с ре зул та том 58,98, а тр ку на
800 м за вр ши ла је на че твр -
том ме сту, с вре ме ном 2:22.

СПОРТ
Петак, 8. фебруар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Од бој ка ши це Ди на ма
опет про тив Уба

Бо рац до че ку је 
Же ле зни чар

Спу ште на је за ве са на ре гу лар -
ни део шам пи о на та у нај ја чим
од бој ка шким ли га ма у на шој
зе мљи. Су пер ли га ши и су пер -
ли га ши це, са да по де ље ни у две
гру пе, од но сно две ми ни-ли ге,
од про шлог ви кен да во де ве -
ли ке бит ке, не ко за ти ту лу, а
не ко за го ли жи вот.

Од бој ка ши це Ди на ма се над -
ме ћу у плеј-аут ми ни-ли ги, где
ће у ме ђу соб ним ду е ли ма про -
тив Пар ти за на, Кле ка и Уба по -
ку ша ти да на док на де све про -
пу ште но из ре гу лар ног де ла пр -
вен ства и не ка ко се до ко па ју
де ве тог ме ста, ка ко би из бе гле
се лид бу у ни жи ранг. По пу лар -
ним пан че вач ким „ла ви ца ма”
не ће би ти ни ма ло ла ко у овој
„ми си ји”, јер Пар ти зан у овом
тре нут ку има чак шест, а Клек
че ти ри по бе де ви ше. Као глав -
ни кон ку рент у гр че ви тој тр ци
за оп ста нак оста је еки па Уба,
ко ју је Ди на мо у по след њем
ко лу шам пи о на та са вла дао с
3:2 и та ко про ду жио на ду да и
од је се ни мо же да се над ме ће
ме ђу нај бо љим срп ским ти мо -
ви ма. Убљан ке има ју са мо две
по бе де ви ше, па би у ме ђу соб -
ним окр ша ји ма две ју еки па мо -
гло да до ђе и до ро та ци је ме -
ста на ко нач ној та бе ли. Та ко
бар при жељ ку ју по кло ни ци игре
пре ко мре же у на шем гра ду...

Де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Ни ко ла Јер ко вић про шлог
ви кен да у Бе о гра ду су од ме ри -
ле сна гу с Пар ти за ном. Иа ко
су по но во при ка за ле до бру игру
и има ле при ли ку да на ста ве
низ до брих ре зул та та, у пр вој
од шест „утак ми ца исти не” ни -
су ус пе ле да на пра ве из не на -
ђе ње и још ви ше „за ку ва ју” си -
ту а ци ју на дну пр вен стве не та -
бе ле: Пар ти зан –Ди на мо 3:1, по
се то ви ма 17:25, 25:17, 25:23 и
25:15.

Је ле на Пе тров и ње не са и -
гра чи це од лич но су за по че ле
и овај меч. Пот пу но су над и -
гра ле фа во ри зо ва ни Пар ти зан
у пр вом се ту и та ко на го ве сти -
ле још је дан три јумф. По но во
је удар на игла „ла ви ца” би ла
Са ра Па вло вић, али вр ло за па -
же ну уло гу игра ле су и Дра га -
на Мар ко вић, Ана Јак шић, Ми -
ли ца Шо рак, Бјан ка Пет ко вић
и Јо ва на Си мић.

Ди на мо је сјај но за по чео и
дру ги сет. „Цр но-бе ле” ни су ни -
ка ко успе ва ле да ус по ста ве кон -

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

НА РЕ ДУ МЕ ЧЕ ВИ ИСТИ НЕ

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У АТЛЕ ТИ ЦИ

БРОН ЗА НА ШТА ФЕ ТА

По сле за вр шних при пре ма ко -
је су оба вље не у Кра гу јев цу нај -
бо љи мла ди ка ра ти сти Ср би је
пу ту ју у дан ски град Ол борг,
где ће би ти одр жа но Пр вен -
ство Евро пе за ка де те, ју ни о ре
и мла ђе се ни о ре.

И овог пу та Ка ра те клуб Ди -
на мо има ће свог пред став ни -
ка на нај ве ћој ка ра те смо три
на Ста ром кон ти нен ту. Наш
град ће пред ста вља ти мла ђа
се ни ор ка Та ма ра Жи вић, ко ја
ће се над ме та ти у ка те го ри ји
до 61 кг. Та ма ра је ак ту ел ни

ЕВРОП СКИ ШАМ ПИ О НАТ У КА РА ТЕУ

ТА МА РА ПУ ТУ ЈЕ У ДАН СКУ

АК ТУ ЕЛ НО СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

„ДРУ ЖИ НА” УВЕК У ВР ХУ

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ ЏУДИСТА

ОДЛИЧНИ ПАНЧЕВЦИ

тро лу над утак ми цом, али та -
ква сли ка на те ре ну ви ђе на је
са мо до сре ди не се та. Упор не
Бе о гра ђан ке ус пе ле су да из -
јед на че, а по том и пот пу но пре -
о кре ну ре зул тат у сво ју ко рист.

Стране припремио

Александар
Живковић

ко ји је на кон успе шне ју ни ор -
ске ка ри је ре у ре пре зен та ци ји
Ср би је на ста вио так ми че ње у
се ни ор ској еки пи КСС-а По ли -
ца јац, овог пу та је осво јио сре -
бр ну ме да љу у га ђа њу из ва -
зду шног пи што ља.

По ред ње га, у пан че вач кој
стре ља ни ре дов но тре ни ра и
ње гов клуп ски ко ле га, та ко ђе
Пан че вац, Ва си ли је Гро за, ко -
ји је прет ход ног ви кен да, с 566
кру го ва, осво јио злат ну ме да -
љу на Пр вен ству Бе о гра да.

пр вак Ср би је у сво јој ка те -
го ри ји и осва јач две ју брон -
за них ме да ља на Бал кан -
ском пр вен ству, као и два -
ју сре бр них од лич ја на Ку -
пу Ср би је. Она је фан та -
стич ним ре зул та ти ма по -

твр ди ла да је за и ста би ла
нај бо ља у 2018. го ди ни у
на шој зе мљи и да је с пра -
вом за слу жи ла по ве ре ње
се лек то ра.

Та ма ри ће ово би ти де -
би тант ски на ступ на европ -
ском шам пи о на ту. Од лич -
но је при пре мље на и мак -
си мал но мо ти ви са на да се
пред ста ви у нај бо љем
светлу.
На ма са мо пре о ста је да јој
по же ли мо мно го сре ће у
Ол бор гу.

На Првенству Војводине у џу-
ду у конкуренцији полетараца
и кадета одличне резултате
остварили су и наши најмлађи
суграђани.

Златно одличје у надмета-
њу полетараца освојио је Урош
Ђуришић, члан ЏК-а Динамо,
а сребрним медаљама окити-

ли су се Кристијан Балог (ЏК
Панчево), Никола Раданов
(Динамо) и Матеја Илић, џу-
диста старчевачког ЏК-а
„Академија Јочић”. Бронзе су
зарадили Никола Долинга из
Динама и Дуња Јочић из
Старчева. Првенство Војводи-
не у конкуренцији кадета би-

ло је и квалификационо так-
мичење за државни шампио-
нат који ће бити одржан 16.
фебруара.

Талентовани борац Динама
Данијел Маравић постао је
шампион наше покрајине, док
се Лазар Албијанић окитио
бронзаним одличјем.

На ред ног ви кен да пан че вач -
ки стрел ци ће уче ство ва ти у фи -

на лу Ку па Ср би је који ће бити
одржан у Сме де ре ву.

Нај ве ћа од бој ка шка дра ма
ви ђе на је у тре ћем се ту, ка да је
прак тич но и од лу чен по бед ник
ове утак ми це. Игра ло се по ен
за по ен све до са мог фи ни ша,
ка да су ис ку сни је од бој ка ши -

из гу бље на. До кра ја плеј-аут ми -
ни-ли ге оста ло је још пет рун -
ди, а сва ка од тих утак ми ца
пред ста вља ће ве ли ко ис ку ше -
ње за од бој ка ши це из на шег гра -
да. „Ла ви це” су не бро је но пу та
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–УБ
субота, 19 сати

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
субота, 16 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЕЛАН
недеља, 12 сати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Пожега: СЛОГА–ДИНАМО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Топола: ТОПОЛА – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – С. ПАЗОВА

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО 3:1

ПРВА ЛИГА
Лозница: ЛОЗНИЦА–БОРАЦ 1:3

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА 32:27

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДУНАВ 99:77

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – Н. ПАЗОВА 69:78

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ 83:65
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Herni

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сб4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

СИЛ НИ КА ЧА РЕВ ЦИ
На Пр вен ству Вој во ди не у џу -
ду за по ле тар це и ка де те, ко је
је одр жа но про шлог ви кен да у
Сте па но ви ће ву, чла но ви ЏК-а
Је дин ство из Ка ча ре ва по сти -
гли су сјај не ре зул та те.

Нај сјај ни ја од лич ја осво ји ли
су Кри сти јан Лех ни и Или ја
Ан ђе ло вић. Ми хај ло Ан ђе ло -
вић се оки тио сре бром, а брон -
зе су за слу жи ли Мак сим Сто -
ја нов ски и Раст ко Ан ђе ло вић.

Ови сјај ни мла ди бор ци пла -
си ра ли су се на Пр вен ство Ср -
би је, ко је ће би ти одр жа но у
Бе о гра ду.

СРЕ ТЕ ЊЕ 2019.

У окви ру при пре ма за пред сто -
је ћа ис ку ше ња, ка ра ти сти Мла -
до сти су про шлог ви кен да уче -
ство ва ли на ме ђу на род ном тур -
ни ру „Сре те ње 2019” у Аран -
ђе лов цу.

У кон ку рен ци ји 500 так ми -
ча ра из Цр не Го ре, Ру му ни је,
Ма ке до ни је, Бу гар ске и Ср би -
је, Пан чев ци су осво ји ли пет
ме да ља.

Зла том се оки тио се ни ор Ми -
лош Ма ки тан, сре бр на од лич ја
су за слу жи ле Та ра Ђур ђе вић и
На та ша Пап Мар ко вић, а брон -
за на од лич ја су за ра ди ли Ни -
ко ла Бра ца но вић и Ана Ту бић.

„АЉЕ ХИН” 
НАЈ БО ЉИ

Ша хи сти пан че вач ког „Аље хи -
на” има ли су мно го успе ха прет -
ход них да на.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Де се та по бе да 
ко шар ка ша из 
на шег гра да

Сле ди го сто ва ње 
у Но вом Са ду

Та миш по ла ко али си гур но пло -
ви ка Су пер ли ги. Мом ци ко је
пред во ди тре нер Бо јан Јо вић,
у окви ру 19. ко ла Ко шар ка шке
ли ге Ср би је, про шлог ви кен да
оства ри ли су и де се ту пр вен -
стве ну по бе ду, па су се та ко
још ви ше учвр сти ли у гор њем
де лу та бе ле.

У Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту го сто вао је Ду нав из Ста -
рих Ба но ва ца, од у век не у го дан
про тив ник и тим за сва ко по -
што ва ње. Ипак, ни је ла ко игра -
ти про тив Та ми ша у Пан че ву.
Клуб из на шег гра да још јед ном
је по твр дио због че га га, с пра -
вом, ко шар ка шка јав ност Ср би -
је свр ста ва ме ђу нај бо ље и нај -
ор га ни зо ва ни је клу бо ве: Та миш –
Ду нав 99:77, по че твр ти на ма
24:19, 22:17, 30:18 и 23:23.

Ду шан Кне же вић и ње го ви
са и гра чи су на са мом по чет ку
утак ми це на мет ну ли свој стил
игре и има ли ап со лут ну кон -
тро лу над свим де ша ва њи ма на
те ре ну. У пр ва два и по ми ну та
ни је би ло по е на из игре, а до -
ма ћи тим је већ на са мом по -
чет ку мо рао да ме ња фор ма ци -
ју, јер је пр ви плеј меј кер Алек -
сан дар Ил кић мо рао да на пу -
сти те рен, по што је из вр нуо

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ ВЕ ЋИ ОД ДУ НА ВА

зглоб. Ње го во од су ство с те ре -
на успе шно су „по пу ни ли” Са -
ша Ра до вић и Алек сан дар Тор -
њан ски. Иа ко су го сти у пр вој
че твр ти ни има ли три успе шна
шу та за три по е на, Та миш је
чвр стом и ор га ни зо ва ном игром
по ка зао да је у овом тре нут ку
бо љи са став.

Дру гу че твр ти ну до ма ћи су
за по че ли још бо ље. „Трој ка ма”
Кр сто ви ћа и Је ко ви ћа бр зо су
до шли и на „плус” два на ест по -
е на, али су го сти убр зо уз вра -

ти ли ми ни-се ри јом по го да ка,
па је Бо јан Јо ви чић био при ну -
ђен да за тра жи тајм-аут. Пан -
че вач ки „храм спор та” за гр мео
је од раз го во ра тре не ра са сво -
јим игра чи ма, али кри ти ка је
уро ди ла пло дом. Та миш је за и -
грао бо ље, а Сми ља ни ће ва „трој -
ка” у по след њим тре ну ци ма пр -
вог по лу вре ме на до при не ла је
да до ма ћи на од мор оду с де сет
по е на „ви шка” (46:36).

По чет ком тре ће че твр ти не го -
сти су за не пу на два ми ну та сма -
њи ли пред ност Та ми ша на 46:43,
али за не што ви ше ни су има ли
ни сна ге ни уме ћа. Је ко вић и
Сми ља нић су но вим по го ци ма
за три по е на вра ти ли свој тим
на пра ви ко ло сек, а по том се
раз и грао и омла дин ски ре пре -
зен та ти вац Ми ло је Шу шић, ко -
ји је са два успе шна про до ра
до вео Та миш и до два де сет по -
е на пред но сти. Го сти ни су има -
ли ре ше ња за ра зно вр сну игру
Та ми ша, ко ји је тре ћи пе ри од
утак ми це до био са чак два на -
ест по е на, па је по бед ник та да
прак тич но био и од лу чен.

– Оче ки ва ли смо те шку утак -
ми цу про тив Ду на ва, па мо рам
да че сти там мом ци ма на при -
ка за ној игри. Овог пу та бих по -
хва лио мла ђе игра че, ко ји су
на пра ви на чин ис ко ри сти ли
ука за ну при ли ку. Уно си ли су
до бру енер ги ју у еки пу и да ли
ве ли ки до при нос за слу же ној
по бе ди – ре као је на кон фе -
рен ци ји за но ви на ре по сле утак -
ми це пр ви тре нер до ма ће еки -
пе Бо јан Јо ви чић.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Ми тро вић (11 по е -
на), Ча бри ло (се дам), Ил кић,
Ра до вић (се дам), Кр сто вић
(осам), Кне же вић (12), Тор -
њан ски (13), Шу шић (осам),
Је ко вић (16), Сми ља нић (17
по е на) и Ла бу до вић.

Та миш на ред ног ви кен да го -
сту је у Но вом Са ду, где ће се
са ста ти с до ма ћом Вој во ди ном.
Би ће то још јед но ве ли ко ис -
ку ше ње за Ду ша на Кне же ви ћа
и ње го ве са и гра че, али у слу -
ча ју по зи тив ног ис хо да Та миш
ће на пра ви ти ве ли ки ко рак ка
Су пер ли ги.

НО ВА ТИ ТУ ЛА
Ша хов ска шко ла чи ји је вла -
сник се лек тор на ше ре пре зен -
та ци је ин тер на ци о нал ни мај -
стор Де јан Не сто ро вић про -
шлог ви кен да је ор га ни зо ва ла
ка дет ско пр вен ство.

С ПРИ ПРЕ МА ФУД БАЛ СКИХ ЕКИ ПА

ПО ЈА ЧА ЊА, ТРЕ НИН ЗИ, УТАК МИ ЦЕ...

Уче ство ва ло је око 70 ша -
хи ста из це ле Ср би је, а игра ло
се по ра пид си сте му, с тем -
пом од 15 ми ну та по игра чу
за пар ти ју.

Мар ко Ми ла но вић, ак ту ел -
ни пе то стру ки ка дет ски пр вак
Ср би је у свим ша хов ским ди -
сци пли на ма, так ми чио се у
ста ри јој гру пи и са шест по е -
на из шест пар ти ја за у зео је
пр во ме сто.

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра вред -
но тре ни ра ју под ко манд ном
па ли цом пр вог тре не ра Го ра -
на Мр ђе, ка ко би и у про лећ -
ном де лу шам пи о на та Срп ске
ли ге гру па „Вој во ди на” игра -
ли за па же ну уло гу. Упо ре до с
тре нин зи ма, по че ло је и игра -
ње кон трол них утак ми ца, а
клуб се по ја ча ва и но вим ка -
дро ви ма.

Не дав но је за ко ор ди на то ра
мла ђих се лек ци ја ФК-а Же -
ле зни чар име но ван ис ку сни
Не бој ша Пе тро вић Ма ра до на.
Не ка да шњи тре нер Ди на ма,

Си лек са, По бе де, ПСК-а, Син -
ђе ли ћа, Мла де нов ца, Ра да и
БСК-а, за јед но са Си ни шом Ра -
ду ло ви ћем и Звон ком Ла за ро -
вим, ко ји пред во де пи о ни ре и
ка де те Же ле зни ча ра, по ку ша -
ће да рад мла ђих се лек ци ја по -
пу лар не „ди зел ке” по диг не на
још ви ши ни во.

До ла зак ис ку сног струч ња -
ка на ова ко ва жну функ ци ју у
сва ком клу бу са мо је још је дан
до каз да Же ле зни чар же ли још
озбиљ ни је да се по све ти ра ду
са сво јим мла ђим ка те го ри ја -
ма, што је би тан услов за успе -

шно функ ци о ни са ње сва ког
спорт ског ко лек ти ва.

Пр ву кон трол ну утак ми цу се -
ни о ри Же ле зни ча ра од и гра ли
су у не де љу, 3. фе бру а ра, у Ива -
но ву, где су до ма ћу Стре лу,
чла на Пр ве ју жно ба нат ске ли -
ге, са вла да ли с 3:1.

Пан чев ци су оправ да ли уло -
гу фа во ри та, па су три јум фо -
ва ли с 3:1. Го ло ве за Же ле зни -
чар по сти гли су Шо бат (два) и
Ко ва че вић, док је стре лац за
Стре лу био Гу ран.

Тре нер ти ма из Ива но ва Ми -
ло рад Рај ко вић је Же ле зни ча -
ру су прот ста вио еки пу у са ста -
ву: Зе ко вић, Чех, Ба лог, Па -
нић, Пе тро вић, Ко чић, Мак си -
мо вић, Гу ран, Иса и ло вић, Б.
Са ва но вић и Гу ша вац, а при -
ли ку су до би ли и: Лу кић, М.
Са ва но вић, Цве та но вић, Па но -
вић, Ма чак и Ду дуј.

Шеф струч ног шта ба „ди -
зел ке” Го ран Мр ђа у пр вој

На тур ни ру у Сме де ре ву у
гру пи нај мла ђих уче сни ка пр -
во ме сто су осво ји ли Ан дреј
До бри чан и Пан те ли ја По пић.
Злат не ме да ље су за слу жи ли и
Мар ко Жив ков и Вук Ка нач ки,
сва ко у сво јој ка те го ри ји, а у
над ме та њу нај ста ри јих де ча ка
убе дљи во је три јум фо вао Лу ка
Пе тро ни је вић.

У укуп ном пла сма ну на овом
пре сти жном тур ни ру ШК „Аље -
хин” је за у зео пр во ме сто.

На тра ди ци о нал ном ша хов -
ском над ме та њу у Ба тај ни ци
од лич но су игра ли Пе тар
Ћосић и Ма те ја Ми ју шко вић,
ко ји су осво ји ли брон за на
одлич ја.

кон трол ној утак ми ци на те -
рен је из вео сле де ћи тим: Ни -
ко лов ски, Ани чић, Трип ко -
вић, Јан ку лов, Ђор ђе вић, А.
Па вло вић, Ђ. Па вло вић, Ман -
дић, Ста ној ко вић, Шо бат и
Ко ва че вић, а игра ли су и: Ка -
та нић, Ру ња ић, Лу кић, Пе -
тровић, Ра ди са вље вић, Ф. Бу -
гар чић, М. Бу гар чић, Ву че -
тић, Ам бруш, Та на ско вић и
Са на дер.

Кон трол но од ме ра ва ње сна -
га то ком ви кен да има ли су и
фуд ба ле ри Мла до сти из Омо -
љи це, ко ји се над ме ћу у Вој во -
ђан ској ли ги „Ис ток”. Они су
на те ре ну по ред Ха ле спор то ва
на Стре ли шту са вла да ли Сло -
гу из Ба нат ског Но вог Се ла,
чла на Пр ве ју жно ба нат ске ли -
ге, с 3:2 (1:2).

Го ло ве за Мла дост по сти гли
су Пе ште рац (два) и Ги го вић,
а за Сло гу Са рић и Ше во.
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Сара Курељушић,
гимназијалка:

     – Видећу се с
друштвом и спремаћу
се за упис на факултет.
Желим да упишем
Факултет ликовне
уметности, па зато
одлазим у атеље и
радим.

Алекса Дрофаник,
гимназијалац:

     – Ићи ћу код
другарице на журку
поводом осамнаестог
рођендана, али
оставићу времена и 
за учење.

Милан Стојанов,
гимназијалац:

     – За викенд
идемо код другарице
на рођендан и надамо
се лепом проводу и
дружењу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Позови ме
За нашу реку нема више чистог извора.

    За твој мук имам толико питања.

    Постоје ли једра за ветрове који долазе.

    Сад јасно видим промене и застајкујем и колебам се.

    Ал’ има нешто што ме спречава да оставим све, све наше

корене.

    Да растерам зле духове, позови ме, позови ме.

    Да живимо од истине, позови ме.

Спиритус
Спиритус, ауторитет изнад облака.

    Спиритус, код тебе никад нема грешака.

    Нико не зна мале тајне које знам само ја.

    Јер магија за нас је само лака песмица.

    Ти ми се тако свиђаш.

    Тако ми се свиђаш.

    Тако лепо причаш.

    Тако ми се свиђаш!

Сан је јак
Улице су беле, дајем им твоје име.

    Снага је у нама, сан је ту.

    Сан је јак!

    У њему ти и ја.

    Капље мрак, са твојих усана.

    Ти си сликар моје слике.

    Ја сам станар твоје душе.

    Зле су речи тако смешне, око нас кад се руше.

Текст и музика: Џакарта

до ма ћег ти ма (Сто ја но вић, Ди ми три је -
вић, Ко ста ди но вић) ко јом је де фи ни -
тив но ста вље на тач ка на дер би.

Ди на мо је играо у са ста ву: Ми ло ше -
вић (че ти ри го ла), Пи ли по вић (три),
Ра да но вић, Сто ја но вић (два), Ди ми три -
је вић (осам), Са вић (је дан), Је зди ми ро -
вић, Јо ва но вић, Па вло вић, Зла та но вић,
Дис тол (два), Ми лен ко вић, Ба ру џић (че -
ти ри), Ко ста ди но вић (пет), Вуч ко вић
(че ти ри го ла) и Ра до ва но вић.

– При бо ја вао сам се ове утак ми це, али
мом ци су игра ли мак си мал но про фе си -
о нал но и ан га жо ва но. Би ли су ди сци -
пли но ва ни, кон крет ни. Цр ве на зве зда је
по ка за ла да је из ван ре дан тим, али са -
став ко ји још увек не ма до вољ но ис ку -
ства. Ми иде мо да ље, не ма по пу шта ња у
ин тен зи те ту ра да. Спре ма мо се за на -
ред не пр вен стве не окр ша је, али и за успе -
шан на ступ у Ку пу Ср би је. За хва лио бих
још јед ном и фан та стич ној пан че вач кој
пу бли ци ко ја нас бо дри и по др жа ва на
сва кој утак ми ци – ре као је шеф струч -
ног шта ба Ди на ма Иван Пет ко вић.

Утак ми цу 15. ко ла, про тив по след ње -
пла си ра не Сло ге, „жу то-цр ни” су од и -
гра ли у че твр так, 7. фе бру а ра, у По же ги.

А. Жив ко вић

На ста вљен 
фан та сти чан низ

Че тр на ест утак ми ца 
– че тр на ест по бе да

Њи ма ни ко не мо же ни шта. Они не ма -
ју пра вог ри ва ла... Ру ко ме та ши Ди на -
ма на ста вља ју шет њу по Су пер ли ги.
Бран ко Ра да но вић и ње го ви са и гра чи
су про шлог ви кен да, по сле зим ске па у -
зе, од и гра ли пр ву зва нич ну утак ми цу у
но вој го ди ни, а на ста ви ли су по ста -
ром. Да по бе ђу ју.

Дер би 14. ко ла Су пер ли ге од и гран је
у Ха ли спор то ва на Стре ли шту. Иван
Пет ко вић и ње го ва еки па до че ка ли су
Цр ве ну зве зду. Био је то пра ви пра зник
спор та у на шем гра ду, а Бе о гра ђа ни су
има ли и огром ну по др шку сво јих на ви -
ја ча. По пу лар не „де ли је” бо дри ле су
сво је ми ље ни ке то ком чи та ве утак ми -
це, а па ље ње ба кљи иза зва ло је и два
крат ко трај на пре ки да су сре та, али ни -
шта ни је вре де ло. Тим из Пан че ва је
још јед ном по ка зао да је у овом тре нут -
ку мно го бо љи: Ди на мо – Цр ве на зве -
зда 32:27 (17:11).

До ма ћи ру ко ме та ши су од са мог стар -
та кре ну ли си ло ви то, а Вељ ко Ми ло ше -
вић, Иван Ди ми три је вић и Не над Вуч -
ко вић су сво јим ефект ним го ло ви ма
ста ви ли до зна ња про тив ни ку да се не -
ће баш ле по про ве сти на Стре ли шту.
Ди на мо је по вео с 3:0, Зве зда је ус пе ла
да сма њи на 3:2, а он да је сјај ни гол ман
Де јан Зла та но вић од бра нио „зи цер” Зве -

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДИ НА МО УГА СИО И ЗВЕ ЗДУ

игре у сво јим ру ка ма. Цр ве на зве зда је
у 46. ми ну ту ус пе ла да се при бли жи на
три го ла „ми ну са” (24:21), али то је би -
ло све од ње. Тре нер Пет ко вић је ре а го -
вао тајм-ау том, а Јо ван Сто ја но вић је
по том по сти гао ефек тан по го дак за 25:21.
Усле ди ла је бло ка да ка пи те на Ра да но -
ви ћа, па од лич на од бра на гол ма на Ра -
до ва но ви ћа, а он да и се ри ја по го да ка

зди ним ру ко ме та ши ма, а из бр зе кон -
тре Алек сан дар Пи ли по вић по ви сио је
на 4:2... Све што су го сти ус пе ли да ура -
де, би ло је да из јед на че на 5:5, али он да
су Са вић, Пи ли по вић, Ми ло ше вић, Вуч -
ко вић, Ба ру џић и Дис тол у сна жним
на ле ти ма и пре ци зним шу те ви ма до ве -
ли Ди на мо до вођ ства од чак 13:5. Го -
сти су ус пе ли у по след њим тре ну ци ма

пр вог по лу вре ме на да по стиг ну по го -
дак из сед мер ца, али су и по ред то га на
од мор оти шли са „ми нус” шест (17:11).

Сли ка на те ре ну ни је се про ме ни ла
ни по сле па у зе. Ди на мо је и да ље био
тим ко ји до ми ни ра и др жи све кон це


