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НЕ КО ЛИ КО РЕ ЧИ О ОСМОМ МАР ТУ

ПРА ЗНИК ЗА СЛА ВЉЕ, АЛИ И ЗА БРИ ГУ
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Велика наградна 
игра за читатељке
» страна 3

Зашто град не може да реши
проблем паса луталица
» страна 7

ТАЧНО У...ТАЧНО У...

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.

Број ни при ме ри ло шег 
по ло жа ја же на у Ср би ји

При пад ни це леп шег по ла
су о че не су с на си љем,
дис кри ми на ци јом на 
по слу, му шким 
шо ви ни змом и 
оче ки ва њем да ускла де
про фе си о нал не и 
по ро дич не оба ве зе

Осми март је још јед на при ли ка за
да ро ва ња при пад ни ца леп шег по ла,
сла вља њи ма у част и по љуп це. Опет
има мо по вод за пра зно ва ње иа ко, ка -
да је реч о по ло жа ју не жни јег по ла у
Ср би ји, има мно го раз ло га за бри ге.

Од по чет ка ове го ди не у Ср би ји је
за бе ле же но 117 по зи ва на СОС те ле -

фон за же не жр тве на си ља у по ро ди -
ци – го то во два днев но! А то ком 2018.
го ди не срп ски су до ви и по ли ци ја из -
да ли су на сил ни ци ма ви ше од де сет
хи ља да за бра на при ла ска њи хо вим
су пру га ма. Сви ме ди ји у Ср би ји ових
да на су об ја ви ли ин фор ма ци је о то -
ме да су су ди је у јед ном гра ду из ре -
кле мак си мал ну за твор ску ка зну од
че тр де сет го ди на му шкар цу мон стру -
му ко ји је пред де цом за клао су пру гу.
Цр не хро ни ке за бе ле жи ле су и де се -
ти не дру гих уби ста ва же на – „због
љу ба ви”!

О не за вид ном по ло жа ју сла би јег
по ла све до че и по да ци о то ме да их
на спи ско ви ма не за по сле них има мно -
го ви ше не го му шка ра ца, а да су, ка -
да поч ну да ра де, че сто сла би је пла -
ће не за исте по сло ве ко је ра де му -
шкар ци.

Нај ве ћи број при ту жби ко је до би ја
по ве ре ник за за шти ту рав но прав но -

сти од но си се на дис кри ми на ци ју же -
на у сфе ри ра да и за по шља ва ња. Пре -
ма ре зул та ти ма јед ног ис тра жи ва ња
у ко ме су уче ство ва ле са мо же не, чак
80 од сто ис пи та ни ца из ја ви ло је да
сма тра ју да ни су рав но прав не с ко ле -
га ма, да те же до ла зе до по сла, а лак -
ше до би ја ју от каз.

И као да то ни је до вољ но, на рад -
ном ме сту су су о че не и с број ним слу -
ча је ви ма сек су ал ног уз не ми ра ва ња и
дру гим об ли ци ма зло ста вља ња.

У зе мљи ко ја ку ка и на ри че због
„бе ле ку ге”, јер јој пре ти из у ми ра ње,
не спор на је чи ње ни ца и да за по сле не
же не по сле по ро диљ ског бо ло ва ња
би ва ју пре ме ште не на сла би је пла ће -
но рад но ме сто, а у екс трем ним слу -
ча је ви ма до би ја ју и от каз.

У зва нич ним ста ти сти ка ма се не
ви ди да су же не у под ре ђе ном по ло -
жа ју у од но су на му шкар це и због
тога што, по ред по слов них оба ве за,

испу ња ва ју и оне ко је има ју у по ро -
ди ци. Мно ге од њих спа ва ју ма ње да
би по сти гле све у ку ћи и на по слу и
да би би ле под јед на ко успе шне и на
лич ном и на по ро дич ном пла ну.

Же не су из ло же не му шком шо ви -
ни зму и схва та њу да је за њих нај бо -
ље да бу ду до ма ћи це, иа ко су до ка за -
ле да мо гу да у свим по сло ви ма бу ду
успе шне ко ли ко и му шкар ци и да ви -
ше не по сто је му шка и жен ска за ни -
ма ња. Да нас их мо же те ви де ти и као
во за че ау то бу са, пи ло те пут нич ких и
вој них ави о на, тен ки сте, по ли цај це...

Не по ри че мо да же не за слу жу ју по -
кло не, че стит ке и по љуп це за 8. март.
Ме ђу тим, њи хов труд да ис пу не све
оба ве зе ко је им жи вот по ста вља и
под јед нак успех на свим пла но ви ма
за слу жу ју да се ми оста ли по тру ди мо
да им сва ки дан бу де пра зник.

Не ће мо ус пе ти, али по ку шај мо!
М. Г.

АК ЦИ ЈА ПАНЧЕВАЧКОГ

СТО МА ТО ЛО ШКОГ ФА КУЛ ТЕ ТА

Бес плат но по пра вља ње 
и ва ђе ње зу ба

Уко ли ко од ла же те по прав ку или ва -
ђе ње зу ба са мо због то га што тре -
нут но не мо же те
се би да при у шти -
те та кву ин тер вен -
ци ју, ево до брих
ве сти за вас. Сту -
ден ти Сто ма то ло -
шког фа кул те та у
Пан че ву овог ме -
се ца ће пот пу но
бес плат но оба вља -
ти сто ма то ло шке
пре гле де, ва ђе ње
зу ба и све вр сте
по прав ки зу ба.

Ова ак ци ја тра -
је од 4. мар та до

12. апри ла, а све што тре ба да ура -
ди те, је сте да бла го вре ме но за ка же -

те пре глед. То
мо же те учи ни ти
на три на чи на:
пу тем те ле фо на
23-51-292 и 23-
66-582, пу тем
меј ла info@sfp
.rs или на сај ту
https://stomato-
loskifakultet.rs.

Сто ма то ло -
шки фа кул тет
се на ла зи у Ули -
ци Жар ка Зре -
ња ни на 179 у
Панчеву.

8.mart



„ П а н  ч е  в а ц ”
број 1101 из
1974. го ди не пи -
сао је и о иде ји
да се ус по ста ви
при вред на са -
рад ња из ме ђу
Пан че ва и Кра -
ље ва. Та иде ја
је оти шла то ли -
ко да ле ко да се
озбиљ но пре го -
ва ра ло о то ме
да пан че вач ка

ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Мајсторска радионица.

Чумићева улица, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Петак, 8. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Једноставно није у реду
У последњих неколико недеља интензивно се говори о случају
Марије Лукић, која је била на мети сексуалног узнемиравања и
претњи Милутина Јеличића Јутке, председника општине Брус.
Посебна прашина се подигла након што је емитована емисија
„Живот прича” Татјане Војтеховски, у којој је Марија изнела све
што јој се дешавало. Јавност је посебно уздрмaло то што је пет
минута пре почетка емисије баш у тој општини нестало струје.
Милутин Јеличић Јутка је након притиска Српске напредне
странке, чији је члан последњих годину дана, 2. марта поднео
оставку на место председника општине Брус. Он је Марији Лу-
кић послао око петнаест хиљада непримерених порука.

Њена прича представља један од екстремнијих облика мобин-
га, јер је у питању сексуално узнемиравање. Оно што је потреб-
но знати, јесте да, поред сексуалног узнемиравања, запослени
може на разне начине да буде угрожен на свом радном месту.
Ако се упустите у расправу с вашим пријатељима или познани-
цима на ову тему, моћи ћете да чујете разне ствари. Има оних
који најоштрије осуђују сваки вид злостављања, али и даље по-
стоји велики број оних што мисле да је неко заслужио то што му
се дешава, а с друге стране и оних који кажу: у земљи у којој љу-
ди једва преживљавају, ко има времена да се бави таквим ства-
рима као што је мобинг? И шта је заправо мобинг?

Знате ли? Мобинг представља негативан утицај на психу за-
посленог с постојањем намере да се то уради. Наше законодав-
ство се овим проблемом бави у Закону о спречавању злоставља-
ња на раду.

Поред сексуалног узнемиравања, о којем се највише говори,
мобинг се може испољити и кроз игнорисање, исмевање, претње
и закидање на заради. Манифестује се као насртај на част и
углед, садржи клетву, увреду и кршење основних људских пра-
ва. Крајња тенденција је угрожавање угледа особе, људског до-
стојанства, све до елиминације с радног места.

Вероватно се већини људи догодило да се због нечега што се
десило на радном месту осећају потресено, а не знају шта су они
конкретно урадили да до такве ситуације дође. Уз дужно пошто-
вање мушкарцима, овакве ситуације се углавном дешавају же-
нама. У нашој земљи, балканског менталитета, и даље постоји
размишљање да су жене те које изазивају и праве проблеме. Ка-
да је у питању насиље у породици, углавном се каже: она је мно-
го звоцала, а зна да је незгодан. Или: превише слободно се пона-
шала, а треба да се зна ко је мушко у породици.

Дешава се да жене избегавају да се облаче одвише женствено,
јер то може да се третира као изазовно. Некад су сукње биле си-
ноним за женско одевање, а сад жене махом носе панталоне.
Није добро не водити рачуна о изгледу, јер постоји неко неписа-
но правило шта је пристојно, а шта није на радном месту. С дру-
ге стране, ако су жене лепе и згодне, лако могу бити мобингова-
не. Запитаће се мушкарци: па јесте, сада испада да не можеш
некоме уделити ни комплимент. Тачно. Нема потребе, ако ситу-
ација није примерена. Професионализам је кључна ствар на рад-
ном месту.

Средина у којој живимо препуна је табу тема, које је боље не
чачкати и не „тражити ђавола”. Ипак, морате знати да је у 2018.
години у породичном насиљу убијено двадесет шест жена у Ср-
бији. Статистике су средином прошле године показале да је сва-
ки други ученик у Србији барем једном доживео вршњачко на-
сиље, а све је већи број злостављаних на радном месту. Међутим,
мобинг је најтеже доказати, осим ако немате неке опипљиве до-
казе, као што су у случају Марије Лукић то биле СМС поруке.

Јасно је да је наше тржиште рада у катастрофалном стању и
да је веома тешко пронаћи и задржати посао. Некада се чини да
избор не постоји, па људи свесно или несвесно дозволе да их не-
ко угрози. Губитак самопоуздања води ка губитку достојанства,
након чега се може десити апсолутни суноврат личности. За-
памтите, то није лични проблем, већ друштвени, који се може
решити. Није у реду да икада идете на посао с горчином у сто-
маку. Не смете бити уцењени, јер су једини критеријуми за на-
предак рад, труд и залагање. Борите се за своја права!

#prаvdazamarijulukic

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.

Да би се оства рио план про -
из вод ње, у не ка да шњој фа -
бри ци си ја ли ца „Те сла” ра ди -
ло се и не де љом. За хва љу ју ћи
то ме, нор ма не са мо да се
оства ри ва ла већ се и пре ба ци -
ва ла – об ја вље но је у „Пан чев -
цу” број 1101, ко ји је се по ја -
вио на ки о сци ма 26. ја ну а ра
1974. го ди не, а ко штао је ди -
нар и пе де сет па ра. Ова ин -
фор ма ци ја је про пра ће на фо -
то гра фи јом рад ни це у
фа бри ци „Те сла” ко ја је на -
сме ја на док ра ди за ма ши ном.

На пр вој стра ни та да шњег
„Пан чев ца” об ја вље на је и ин -
фор ма ци ја да је Ви то ми ру Су -
дар ском, та да шњем пред сед -
ни ку пан че вач ке оп шти не,
до де ље на Ве ли ка пла ке та ЈНА,
због то га што је Пан че во би ло
у вр ху ју го сло вен ских гра до ва
по спрем но сти за од бра ну. Та -
ко су за кљу чи ли пред став ни -
ци Се кре та ри ја та за на род ну
од бра ну на кон ис пи ти ва ња
спрем но сти пан че вач ких ин -
сти ту ци ја, рад них ор га ни за ци -
ја и гра ђа на у слу ча ју евен ту -
ал ног на па да на
на шу зе мљу.

П р и  з н а  њ е
Пан че ву је уру -
чио на род ни хе -
рој ге не рал-пу -
ков ник Мар ко
Пе ри чин Ка ме -
њар, на све ча но -
сти на ко јој су
на сту пи ли Ака -
дем ски ка мер ни
хор „Јо ван Бан -
дур”, као и дво је
ре ци та то ра из
„Ате љеа мла дих”:
Ве ра Ата нац ко -
вић и Жи во слав
Ми ло  ра  до  вић,
ка сни је но ви нар
и глав ни уред ник
на шег ли ста.

„Пан че вац” је
та да об ја вио и да
су за вр ше ни ра до -
ви на из град њи
во до во да у Ја бу ци
ду жи не 25 ки ло -
ме та ра, ко ји је
имао 800 при кљу -
ча ка. Но вац за ту
ва жну ин ве сти ци -
ју, за хва љу ју ћи ко -
јој су ста нов ни ци
тог се ла по сле ви -
ше го ди на мо гли
да пи ју чи сту во ду,
обез бе ђен је из ме -
сног са мо до при но -
са оро че ног на пет
го ди на. Пла ћа ли су
га за по сле ни и по љо при вред ни ци, а
усва ја њу од лу ке о уво ђе њу са мо до при -
но са прет хо ди ло је ви ше са ста на ка с
ме шта ни ма Ја бу ке на ко ји ма им је
ука зи ва но на штет ност по здра вље од
ко ри шће ња во де из улич них бу на ра.

Да би во до вод ко штао што ма ње,
од лу че но је да сва ки ста нов ник Ја бу -
ке од 18 до 55 го ди на ра ди два да на
без ика кве на кна де, а бес плат на је би -
ла и по моћ ко ју су у из во ђе њу ра до ва
пру жи ли при пад ни ци Ју го сло вен ске
на род не ар ми је.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Мирјана Марић

„Утва” у око ли ни Кра ље -
ва по диг не фа бри ку сточ -
не хра не и си лос, објек те
за ко ји ма се у кра ље вач -
ком кра ју осе ћа ла ве ли -
ка по тре ба.

Тај ар гу мент је пот кре -
пљен тврд њом да је на те -
ри то ри ји Кра ље ва та да
уз га ја но оно ли ко сто ке
ко ли ко и у це лој Вој во ди -
ни. Ме ђу тим, из гле да да
се ова ини ци ја ти ва ни је
оства ри ла и да је у пи та -
њу би ла са мо иде ја по ли -
ти ча ра. Та кав за кљу чак се
на ме ће по сле ин фор ма -
ци ја да је „је ди на пре пре -
ка иде ји да се ре а ли зу је
ова ин ве сти ци ја фи нан -
сиј ске при ро де” и  да ће
се она ре ши ти удру же -
ним сна га ма, „ако под јед -
на ко по мог ну пан че вач -
ке и кра ље вач ке бан ке и
при вре да”.

Сре ди на се дам де се тих
го ди на про шлог ве ка би -
ла је вре ме ка да је на ју -
го сло вен ским про сто ри -
ма још увек био јак
ко му ни зам. То се ви ди из
ин фор ма ци је об ја вље не у
та да шњем „Пан чев цу” да
је у на шем гра ду у Кул -
тур ном цен тру све ча но
обе ле же на 50-го ди шњи -
ца од смр ти Вла ди ми ра
Иљи ча Ле њи на.

„Он ни је био идол ни ти све тац, већ
ве ли ки бо рац ре во лу ци је и чо век ко -
ји је по ка зао ка ко се из ча са у час
мо же до бро чи ни ти за до бро дру гих”,
чу ло се из ме ђу оста лог у го во ру о
овом ре во лу ци о на ру ко ји је про чи -
тан на тој све ча но сти.

М. Г.

РА ДИ ЛО СЕ И НЕ ДЕ ЉОМ
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ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Нова акција у среду
Као што је већ познато, због
законских измена, добровољ-
ни даваоци крви од септембра
прошле године крв више не да-
ју у Служби трансфузије Оп-
ште болнице, већ сада тај ху-
мани чин обављају у просто-
ријама Црвеног крста, у Ули-
ци Жарка Зрењанина 15, и то
само средом, од 9 до 12 сати.

Поред тога, спроводе се и
акције добровољног давалаштва
у школама и компанијама, а
за све њих су сада, уместо Тран-
сфузије, задужени Црвени крст
и Завод за трансфузију крви
Војводине. У ово доба године
резерве су увек ниске, па За-
вод апелује на грађане да се

одазову акцијама давалаштва
у својим градовима.

Наредну прилику да хума-
ним гестом давања крви не-
ком спасете живот имаћете у
среду, 13. марта, од 9 до 12
сати, у Црвеном крсту. Иско-
ристите је! Да подсетимо, да-
ваоци могу бити све здраве
особе мушког и женског пола
од 18 до 65 година уколико
задовоље медицинске услове
и критеријуме након лабора-
торијског и лекарског прегле-
да. Размак између два давања
код мушкараца је најмање три
месеца, а код жена најмање
четири месеца.

Д. К.

ПО ЛИ ЦИЈ СКА УПРА ВА

Лажни еври
При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва ухап си ли
су Д. Р. (1993) и Д. М. (1992)
из на шег гра да због по сто ја ња
осно ва сум ње да су из вр ши ли
кри вич но де ло фал си фи ко ва -
ње нов ца.

Сум ња се да су они кра јем
ја ну а ра при ли ком ку по ви не ро -
бе од јед не фир ме с под руч ја
Бе о гра да пла ти ли ро бу фал си -
фи ко ва ним нов ча ни ца ма у
вред но сти од 6.200 евра. Осум -
њи че ни ма је од ре ђе но за др жа -
ва ње до 48 са ти, а по ње го вом
ис те ку би ће уз кри вич ну при -
ја ву пре да ти над ле жном ту жи -
ла штву у Пан че ву.

Под се ћа мо, закон предвиђа
ри го ро зне ка зне за фал си фи -
ко ва ње нов ца. Нов ча ном ка -
зном или за тво ром до три го -
ди не ка зни ће се ли це ко је све -
сно ста ви фал си фи ко ва ни но -
вац у оп ти цај. Ка зном од две
до два на ест го ди на за тво ра ка -
зни ће се при ба вља ње фал си -
фи ко ва ног нов ца с на ме ром да
се ста ви у оп ти цај, а нај стро жа
ка зна (од пет до пет на ест го -
ди на за тво ра) би ће из ре че на
ли цу ко је ста ви у про мет ла -
жни но вац у из но су ве ћем од
1,5 ми ли о на ди на ра.

М. Г.

СПЕ ЦИ ЈАЛ НЕ ЛЕТ ЊЕ ОЛИМ ПИЈ СКЕ ИГРЕ

Панчевци у Абу Дабију

Од 14. до 21. мар та у Абу Да -
би ју ће би ти одр жа не пет на е -
сте Спе ци јал не лет ње олим пиј -
ске игре, на ко ји ма ће уче ство -
ва ти око 10.000 спор ти ста из
190 др жа ва. Срп ска ре пре зен -
та ци ја ће се на ово го ди шњој
нај ве ћој спорт ској ма ни фе ста -
ци ји на све ту пред ста ви ти са
117 чла но ва, па ће би ти број -
ни ја не го на про шлим игра ма
у Лос Ан ђе ле су.

Сво је пред став ни ке има ће и
Пан че во, ко је ће пред ста вља -
ти два де сет дво је спор ти ста из
клу бо ва „Ср це у Ја бу ци” и „Кли -
кер”, као и шест тре не ра. По
бро ју уче сни ка, де ле га ци ја из
на шег гра да би ће и нај број ни -
ја у ре пре зен та ци ји Ср би је.
Пан чев ке и Пан чев ци бра ни ће

бо је на ци о нал ног ти ма у фуд -
ба лу и ко шар ци.

О пан че вач ким спор ти сти -
ма бри гу ће во ди ти тре не ри:
Сне жа на Сав ко вић, Гор да на
Кр стић, Ол ги ца Илић Ми тев -
ски, Мар јан Јо ва нов ски, Де јан
Ђор ђи ев и Ми о драг Мак си мо -
вић, а зва нич ни ле кар Спе ци -
јал не олим пи ја де Ср би је би ће
та ко ђе наш су гра ђа нин, док -
тор Зо ран Ђур ђев.

Спе ци јал не олим пиј ске игре
су над ме та ње у ко јем уче ству -
ју ин клу зив не еки пе, са ста вље -
не од спор ти ста са ин те лек ту -
ал ном не раз ви је но шћу и ре -
дов не по пу ла ци је, али не тре -
ба сум ња ти да ће наш на ци о -
нал ни тим и ове го ди не би ти
вр ло успе шан. А. Ж.

ИЗ ЛО ЖБА У МУ ЗЕ ЈУ

Култура у
објек тиву

Из ло жба фо то гра фи ја ау то -
ра Бра ни сла ва Ву ко са вље ви -
ћа под на зи вом „Spinodal De-
composition” би ће отво ре на
у су бо ту, 9. мар та, у 19 са ти,
у На род ном му зе ју Пан че во.

„Spinodal Decomposition”
је ау дио-ви зу ел ни про је кат
ко ји су кре и ра ли Кри сти јан
Стан ко вић и Бра ни слав Ву -
ко са вље вић.

Из ло жбу чи не фо то гра фи -
је на пра вље не то ком бо рав ка
у Бер ли ну за вре ме са рад ње
са ор га ни за ци јом „Roter Ba-
um”, као и ра до ви на ста ли то -
ком про јек та „Music for Hu-
man Rights”, у окви ру ко јег је
Бра ни слав имао при ли ку да
се упо зна с кул ту ра ма Ита ли -
је, Пор ту га ли је и Изра е ла и
за бе ле жи раз не мо мен те и
при род не пре де ле тих др жа -
ва. Ме ђу из ло же ним ра до ви -
ма би ће и они на ко ји ма су
бли ски при ја те љи и по зна ни -
ци ко ји су би ли део овог пу -
то ва ња, као и не ке умет нич ке
фо то гра фи је ко је опи су ју по -
глед на свет мла дог ау то ра.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 24. мар та.

М. М.

По кла ња мо тор ту, сат, књи ге,
ко зме тич ке трет ма не...

Дра ге чи та тељ ке, „Пан че вац” ће и ове го -
ди не, у са рад њи са сво јим при ја те љи ма и
ду го го ди шњим кли јен ти ма, улеп ша ти Дан
же на нај срећ ни ји ма ме ђу ва ма. Спон зо -

ри су при пре ми ли вред не по кло не, а на
ва ма је са мо да ода бе ре те свој и да нам
до пет ка, 8. мар та, до 14 са ти, по ша ље те
СМС на број 1201. Уку цај те КО (раз мак),
ши фру по кло на ко ји би сте во ле ле да осво -
ји те и сво је име и пре зи ме и све то по ша -
љи те на го ре по ме ну ти број.

У пе так ће мо, уз по моћ сај та Random.org,
ода бра ти по бед ни це, а ле пе ве сти о осво -
је ним на гра да ма ја ви ће мо им истог да на
ка ко би смо им улеп ша ли пра зник. Ва жно
је на по ме ну ти да с јед ног бро ја мо же те
по сла ти и ви ше по ру ка са ши фра ма раз -
ли чи тих на гра да, ка ко би сте уве ћа ле сво -

је шан се да не ки од по кло на при пад не
баш ва ма.

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.

А ево шта све мо же те осво ји ти

„ПАН ЧЕ ВАЦ” И ПРИ ЈА ТЕ ЉИ НА ГРА ЂУ ЈУ ЖЕ НЕ

ОСВОЈ ТЕ ПО КЛО НЕ ЗА 8. МАРТ

„ЛА ГУ НА”: КЊИ ГЕ
Спе ци фич на по свом ди зај ну, „Ла гу ни на” књи жа ра „Иси до ра Се ку лић”
у „Авив пар ку” јед на је у ни зу књи жа ра из лан ца „Дел фи”.

Основ ну по ну ду књи жа ре чи не ра зно вр сна из да ња „Ла гу не”, од кла си ка до ма ћих и стра -
них ауторa, пре ко ве ли ког бро ја се ри ја ла еп ске и на уч не фан та сти ке, исто риј ских ро ма на и
три ле ра, до ен ци кло пе диј ских и еду ка тив них из да ња за де цу. За чла но ве Клу ба чи та ла ца ва -
же члан ски, ро ђен дан ски и ко ли чин ски по пу сти.

На гра де: књи ге „Пра ва Ва ле ри ја” Ели са бет Бе на вент, „Зву ци из под мор ни це” Ма ри је Јо -
ва но вић и „Кћи план та же ра ча ја” Џе нет Ма кла уд Тро тер.

Текст по ру ке: КО (раз мак) на зив књи ге ко ју же ли те да осво ји те.

АУ ТО-ЦЕН ТАР „ЗО КИ”: ТЕХ НИЧ КИ ПРЕ ГЛЕД
Ау то-цен тар „Зо ки” успе шног по слу је од 1992. го ди не, а од 2009. по сто -
ји и огра нак пред у зе ћа у Ко ва чи ци. Пре ко 16.000 Пан че ва ца и Пан чев -
ки го ди шње ре ги стру је сво ја во зи ла у овом ау то-цен тру.

У скло пу цен тра ра ди нај са вре ме ни ји ау то-сер вис са опре мом и ала ти ма нај но ви је ге не -
ра ци је и с ква ли тет ним и еду ко ва ним рад ни ци ма, као и сер вис за ба жда ре ње и по прав ку ди -
ги тал них и ана лог них та хо гра фа. Уско ро ће у скло пу овог пред у зе ћа по че ти да ра ди и Ау то-
шко ла „Зо ки”. Се ди ште Ау то-цен тра у Пан че ву је у Кни ћа ни но вој 1-а (351-401), а ау то-сер -
вис је у Кни ћа ни но вој 6.

По клон: тех нич ки пре глед за пут нич ко во зи ло.
Текст по ру ке: КО (раз мак) АЦ Зо ки.

СА ЛОН ЛЕ ПО ТЕ „БО ЈА НА 24”: ТРЕТ МА НИ ПО ИЗ БО РУ
Са лон ле по те „Бо ја на 24” на ла зи се у цен тру Пан че ва, у Ули ци Змај
Јо ве Јо ва но ви ћа 12. Већ осам на ест го ди на са за до вољ ством улеп ша -
ва мо на ше су гра ђан ке.

Ли де ри смо у трет ма ни ма ли ца, епи ла ци ји нај но ви јом ге не ра ци јом ла се ра, де пи ла ци ји,
ма ни ки ру, ме ди цин ском и естет ском пе ди ки ру, шмин ка њу, сви ле ним тре па ви ца ма, ја пан -
ском ис цр та ва њу обр ва, фри зер ским услу га ма, ма са жа ма и ан ти це лу лит про гра ми ма. До ђи -
те да вас раз ма зи мо.

Те ле фон са ло на је 063/313-546, а ви ше ин фор ма ци ја мо же те до би ти на сај ту www.salon-
bojana.rs, као и на „Феј сбук” и „Ин ста грам” стра ни ци: Salon.Lepote.Bojana.24.

На гра да: ва у чер у вред но сти 1.500 ди на ра за услу гу по же љи, за две чи та тељ ке.
Текст по ру ке: КО (раз мак) Бо ја на 24.

ОР ДИ НА ЦИ ЈА „НИ КО ДЕНТ”: БЕ ЉЕ ЊЕ ЗУ БА
У Ули ци Мак си ма Гор ког 2 на ла зи се мо де ран Цен тар за хит ну и ре ста -
у ра тив ну сто ма то ло ги ју „Ни ко дент ме дик”, на чи јем је че лу Ђор ђе Ни ко лић, док тор сто ма -
то ло ги је.

Ова уку сно уре ђе на и са вре ме но опре мље на ор ди на ци ја у по ну ди има услу ге ко је се ти чу
свих гра на сто ма то ло ги је, ра чу на ју ћи и сни ма ње зу ба. По ред див ног ам би јен та и струч ног
осо бља, у том цен тру мо же те оче ки ва ти и при сту пач не це не.

„Ни ко дент ме дик” је и цер ти фи ко ва ни цен тар за ан ти еј џинг те ра пи ју ли ца. Кон такт:
064/21-75-056.

По клон: бе ље ње зу ба за две до бит ни це.
Текст по ру ке: КО (раз мак) Ни ко дент.

ЗА ВОД „ПАН ЧЕ ВАЦ”
За вод за здрав стве ну за шти ту рад ни ка „Пан че вац” пр ви је и је ди ни при ват -
ни за вод тог ти па у Вој во ди ни. Осно ван је под окри љем Ау то-цен тра „Зо ки” у
но вем бру 2016. го ди не и на ла зи се у Ули ци Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Де лат ност За во да об у хва та пре вен тив не, си сте мат ске, ци ља не и спе ци ја -
ли стич ке пре гле де, ла бо ра то риј ску ди јаг но сти ку и ле че ње, а уста но ва из да је и све вр сте ле -
кар ских уве ре ња.Ис ку сни ле ка ри и ме ди цин ско осо бље, но ве ор ди на ци је и нај са вре ме ни ја
опре ма пру жа ју вам осе ћај да је ва ше здра вље у си гур ним ру ка ма. Ви ше о За во ду по гле дај те
на www.zavodpancevac.rs. Кон такт: 21-90-900 и 21-90-903.

По кло ни: 1. па кет: ком плет на крв на сли ка и гво жђе – за јед ну чи та тељ ку, 2. па кет: хор мо -
ни штит не жле зде TSH и FT4 – за јед ну чи та тељ ку.

Текст по ру ке: КО (раз мак) Пан че вац па кет 1 или Пан че вац па кет 2 (у за ви сно сти од то га
ко ју ана ли зу же ли те).

„ЖАР КО ВИЋ НА КИТ”: ЖЕН СКИ САТ
Про дав ни ца „Жар ко вић на кит” на ла зи се у ср цу гра да, у Ули ци вој во де
Ра до ми ра Пут ни ка 17.

У овој пре див ној оа зи до бр ог уку са ве ћи на да ма се осе ћа као свој на сво ме, јер се ту мо гу
про на ћи све вр сте сре бр ног на ки та, као и оног с кри ста ли ма „Сва ров ски”. „Жар ко вић на -
кит” у сво јој по ну ди има и ве ли ки број са то ва за сва чи ји укус. А да би из бор био лак ши, љу -
ба зно осо бље је ту да вам по мог не сво јим струч ним са ве ти ма.

На гра да: жен ски руч ни сат.
Текст по ру ке: КО (раз мак) Жар ко вић.

„POCO LOCO”
„Poco Loco” д. о. о. је од лич но уре ђен и па жљи во де ко ри сан про стор
ко ји већ го ди на ма по ве зу је го сто при мљи во окру же ње, из вр сну услу -
гу и са вр шен спој уку са.

Ну ди мо вам раз не вр сте уку сних и аран жи ра них сла них и слат ких за ло га ја, воћ не аран -
жма не и пре кра сне тор те, ко је до ста вља мо на ва шу кућ ну адре су.

На ла зи мо се у Ули ци бра ће Јо ва но вић 15 (355-333, 355-222, 064/874-0301).
По клон: ма ла ну гат или ба рон тор та (око 1 кг) за две до бит ни це.
Текст по ру ке: КО (раз мак) Poco Loco.

ВУЛ КАН: КЊИ ГЕ И КО ЗМЕ ТИ КА
У су срет Осмом мар ту „Вул кан из да ва штво” је и ове го ди не при пре ми -
ло нај леп ше по кло не за сво је чи та о це. Ку по ви ном јед ног од три нај но ви ја ро ма на на ак ци ји
у свим књи жа ра ма „Вул кан” на по клон до би ја те про из вод из ко зме ти ке „Golden Rose”.

Иза бе ри те не ки од нај но ви јих на сло ва и об ра дуј те сво је да ме: „Ро ман са у Бу дим пе шти”
Ро же Га стон, „Па ша од ку хи ње” Сај гин Ер син и „Љу би ла сам Тол сто ја” Пе ни Рид. Ак ци ја
тра је од 28. фе бру а ра до 14. мар та.

По клон: књи ге Ро ман са у Бу дим пе шти”, „Па ша од ку хи ње” и „Љу би ла сам Тол сто ја” уз по
је дан „Golden Rose” про из вод.

Текст по ру ке: КО (раз мак) на зив књи ге ко ју же ли те да осво ји те.



По ло жај не ма те ри јал не кул тур не ба шти не, ко ја пред ста -
вља прак су, из ра жа ва ње и зна ња и ве шти не ко је за јед ни -
це пре по зна ју као део свог кул тур ног на сле ђа, у дру штву
све че шће за ви си од днев не по ли ти ке. Ако се то ме при -
до да и гло бал ни тренд на мер ног и/или не мар ног из о ста -
вља ња и бри са ња до при но са жен ског де ла по пу ла ци је
исто ри ји кул ту ре, оста је нам ве ли ка пра зни на у при ка зу
исто ри је чо ве чан ства.

Да на шњи мла ди, про сеч но обра зо ва ни, го то во да ни -
шта не зна ју о на стан ку и мо дер ни за ци ји срп ске др жа ве,
о пр вим бор ци ма за људ ска пра ва и сло бо де, о пр вим же -
на ма ко је су ру ши ле бе де ме па три јар ха та и (из)бо ри ле
се за сво ја пра ва на обра зо ва ње, рад и уче шће у јав ном
жи во ту. Сва прег ну ћа же на у про шло сти су би ла осу ђе на
да бу ду ефе мер на, не ви дљи ва, за бо ра вље на – да оста ну
без ма те ри јал них тра го ва. Све то тре ба са ку пи ти, из но ва
са гле да ти и по ка за ти да би се из ра зи ло по што ва ње пре -
ма де ли ма тих же на и њи хо вим ус пе си ма и до пу нио део
исто ри је на ше кул ту ре ко ји не до ста је.

(Док тор ка ме ди ци не Ви о ле та Шо шић, сајт www.see-
cult. org, 5. март)

* * *
Увре де из ре че не на ра чун же не ко ја је при ја ви ла ви ше -
го ди шње сек су ал но уз не ми ра ва ње и зло ста вља ње, пред -
ста вља ју гру бу по вре ду ње ног до сто јан ства и ства ра ју
по ни жа ва ју ће окру же ње у сре ди ни у ко јој жи ви, а у нај -
ши рој јав но сти ре ла ти ви зу ју и оправ да ва ју оп ту жбе,
кре и ра ју ћи сли ку да је жр тва са ма кри ва за све што јој
се до го ди ло. До дат на оте жа ва ју ћа окол ност је што ова -
кве по ру ке обес хра бру ју же не ко је су пре тр пе ле би ло
ко ји вид сек су ал ног уз не ми ра ва ња, зло ста вља ња или
нај дра стич ни је – на си ља, да то при ја ве а да не оче ку ју
да ће до жи ве ти на пад јер су се осме ли ле да се су прот -
ста ве на сил ни ку.

(По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти Бран ки ца Јан -
ко вић, РТС, 4. фе бру ар)

* * *
Ју на ци су не ка да би ли то ли ка рет кост да су о њи ма пе -
сме пе ва ли. Да нас би би ло чу до да на ули ци не срет неш
пар хе ро ја. Пра ва епи де ми ја ју на штва. Али глум ци су ју -
на ци оп ште прак се, док у вла ди има мо уско спе ци ја ли -
зо ва не хе ро је. Не ки ју на ци из вла де се ре ци мо уоп ште не
бо је сра мо те, дру ги се не бо је да у вре ме епи де ми је гри -
па уве ду гру пу не из ле чи вих ру ко во ди ла ца код бо ле сне
де це, а да де ци ни су чак ни ма ску пре ко но са и уста ста -
ви ли. У зе мљи у ко јој је ово ли ко ју на ка, из да ји це мо ра ју
до бро да се по тру де.

(Глу мац Ми лан Ла не Гу то вић, „Блиц”, 3. март)

* * *

* * *
Пр ви пут се за се дам-осам го ди на не ко из Евро пе за ин -
те ре со вао за ово што се де ша ва у Ср би ји, а сви они ја ко
до бро зна ју и шта ра ди Ву чић, и ка ква је ов де си ту а ци ја
све вре ме, и ка ква је си ту а ци ја у ме ди ји ма, и ка ква је си -
ту а ци ја што се ти че на ше еко но ми је, и шта ра де и ка ко
се по на ша ју, и о све му су ћу та ли за рад сво јих ин те ре са.
Сад су ови про те сти на те ра ли и ту Евро пу и те европ ске
пред став ни ке да се за ми сле, па да не што ура де, па да не -
што ка жу у том сми слу. Зна те и са ми да је Ср би ја из гу би -
ла ста тус сло бод не зе мље, куд ће те ве ће бру ке, а ова мо
при ча мо о не ким европ ским вред но сти ма.

(Но ви нар Ср ђан Шко ро, те ле ви зи ја Н1, 28. фе бру ар)

* * *
Рад ни ци стра да ју на гра ди ли шти ма и због нео д го ва ра ју -
ћих усло ва ра да, за ко је су од го вор ни по сло дав ци, ко ји,
по ред ин спек то ра, та ко ђе мо ра ју да сно се од го вор ност
за без бед ност, као што не ко мо ра да од го ва ра и за по ги -
би је рад ни ка. Не из ве сност ка жња ва ња, ма ле ка зне за
пре кр ши о це и за ста ре лост слу ча је ва охра бру ју пре кр -
ши о це на не по што ва ње за ко на, јер прет по ста вља ју да
не ће тр пе ти санк ци ју или да евен ту ал на санк ци ја не ће
угро зи ти њи хов рад. Тра гич ни слу ча је ви мо гли су би ти
спре че ни да је по сло да вац по што вао за кон о без бед но -
сти рад ни ка, а да су ин спек циј ски над зо ри би ли пре вен -
тив ни и ре дов ни.

(За штит ник гра ђа на Зо ран Па ша лић, „Да нас”, 4. март)

* * *
По др жа вам те про те сте, јер ми слим да сва ко сла бље ње
вла сти мо же да је на те ра да устук не пред нео ли бе рал -
ним по ли ти ка ма, уру ша ва њем со ци јал них сер ви са... Ми -
слим да је су ко ри сни, али не ма ју по тен ци јал за про ме ну
оно га про тив че га се бо ре, јер су огра ни че ни пре све га на
ви ше сред ње и сред ње кла се, и по ру ке про те ста ко му ни -
ци ра ју с по тре ба ма ви ше сред ње и сред ње кла се, не мо гу
да ко му ни ци ра ју с љу ди ма ко ји су ствар но у про бле му.
Евро пу са вр ше но не ин те ре су је ста ње де мо кра ти је у Ср -
би ји, Ср би ја је Европ ској уни ји и Ва шинг то ну бит на ис -
кљу чи во због Ко со ва.

(Но ви нар Иви ца Мла де но вић, те ле ви зи ја Н1, 1. март)
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КОНЦЕПТ

ОДР ЖА НО ПЕ ТО ОКУ ПЉА ЊЕ ГРА ЂА НА

Отре жње ње и за власт и за опо зи ци ју

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

При пре ме за по ро ђај

Го во ри ли Је ле на 
Ву ја но вић, Иван 
Ко ла рик и 
Бра ни слав Ле чић

На дах ну ти го вор ни ци и енер -
гич ни гра ђа ни обе ле жи ли су
пе ти про тест под на зи вом „1
од 5 ми ли о на” у на шем гра ду,
ко ји је одр жан 1. мар та ис пред
Кул тур ног цен тра на Кор зоу.
Скуп је за по чет апла у зом по -
др шке про шло не дељ ном го вор -
ни ку Не на ду Жив ко ви ћу.

Је ле на Ву ја но вић, док то ранд
на Фа кул те ту по ли тич ких на у -
ка у Бе о гра ду, ре кла је да у
Пан че ву мла ди има ју свој став,
да жи ве за сво ју зе мљу и на гла -
си ла да је „па три о ти зам по но -
во кућ но вас пи та ње”, те да се с
про те сти ма не сме ста ти. Иван
Ко ла рик, по обра зо ва њу ма -
шин ски ин же њер и по опре де -

ље њу умет ник, ка зао је да на
згра ди На род ног му зе ја сто ји
нат пис „Прав да је те мељ вла -
да ви не”, као и да се у тој уста -
но ви чу ва сли ка Па је Јо ва но -
ви ћа „Се о ба Ср ба” и то по ве зао
са, ка ко је на вео, чи ње ни цом
да „мла ди по но во иду у се о бе
јер не ма прав де у Ср би ји”.

Додао је да опо зи ци ја мо ра да
пи та гра ђа не шта тре ба да ра -
ди, а оку пље ни ма је по ру чио
да су они пра ва опо зи ци ја.

Не ка да шњи ми ни стар и по -
зна ти глу мац Бра ни слав Ле чић
био је нај ва тре ни ји. Ње го во ми -
шље ње је да су љу ди у Ср би ји у
ста њу оча ја, да вла сти ма сме та

што се оку пља ју сло бод но и
спон та но, те да они тра же да
гра ђа ни бу ду „из дај ни ци соп -
стве ног жи во та, што је не из во -
дљи во”. Он је по звао оку пље не
да до ђу 9. мар та у Бе о град, ка -
ко би се про те сти из свих гра -
до ва сли ли у је дан. Ску по ве ко -
ји се одр жа ва ју на звао је све -
ча но шћу и по ру чио да је ва -
жно из др жа ти, јер се та ко отре -
жњу ју и власт и опо зи ци ја и
за то што се ра ди о бор би за по -
том ке и за чи та во дру штво.

Гра ђа ни су за тим про ше та -
ли цен тром Пан че ва, а на кра -
ју су за ле пи ли про тест не по ру -
ке вла сти ма на ула зна вра та
згра де Град ске упра ве.

Ства ра ње пред у сло ва
за да љи при вред ни
раст, ка же 
гра до на чел ник

Пред сед ник 
Скуп шти не Удру же ња
Фи лип Пе рић

Гру па пан че вач ких по сло да ва -
ца удру жи ла се с ци љем да
фор мал но и ин сти ту ци о нал но
ис пу ни све усло ве за фор ми -
ра ње Уни је по сло да ва ца и Со -
ци јал но-еко ном ског са ве та у
на шем гра ду.

Они су, има ју ћи у ви ду зна -
чај ор га ни зо ва ња и со ци јал ног
ди ја ло га, у са рад њи са син ди -
ка ти ма и Гра дом Пан че вом, 27.
фе бру а ра у Град ској упра ви
одр жа ли Осни вач ку скуп шти -
ну Уни је по сло да ва ца гра да
Пан че ва.

Уче шће у раз вој ним 
про јек ти ма

За пред сед ни ка Скуп шти не
Удру же ња иза бран је Фи лип
Пе рић, ди рек тор пред у зе ћа
„Фин нет ин же ње ринг”. Он је
об ја снио да су осни ва чи но вог
те ла Уни ја Удру же ња за на тли -
ја и пред у зет ни ка, с јед не стра -
не, и два де сет по сло да ва ца с
те ри то ри је гра да. До дао је:

– Ци ље ви ове ор га ни за ци је
су да се ство ри јед но ја ко удру -
же ње по сло да ва ца ко је ће фор -
му ли са ти сво је ци ље ве, од зах -
те ва пре ма ло кал ној са мо у пра -
ви нај пре, а са мим тим и пре -
ма по кра јин ској и ре пу блич -
кој вла сти, те фор ми ра ти зах -
те ве ко ји тре ба да обез бе де ста -
бил ност по сло ва ња на ших фир -
ми. У овом тре нут ку у Уни ји

– Циљ је ја сан: да ми, ова -
ко ор га ни зо ва ни и по ве за ни
су бјек ти – при вре да, син ди -
кат и ло кал на са мо у пра ва, ра -
ди мо на уна пре ђе њу со ци јал -
них и еко ном ских усло ва, те
ства ра њу пред у сло ва за да љи
при вред ни раст, што и је сте
су шти на. Ра ди се о бо љем
стан дар ду и бо љим усло ви ма
и за по сло дав це и за рад ни ке
и гра ђа не Пан че ва. Ло кал на
са мо у пра ва је по ве зу ју ћи фак -
тор, ми ће мо ра ди ти на уна -
пре ђе њу усло ва ра да, ка ко би
Уни ја мо гла да бу де опе ра -
тив на – за кљу чио је Па влов
уз че ститке сви ма и же ље за
мно го успеха у ра ду за до бро -
бит Пан че ва.

Осни вач кој сед ни ци су при -
су ство ва ли и го сти: пред став -
ни ци Уни је по сло да ва ца Ср би -
је, Уни је по сло да ва ца Вој во ди -
не и ло кал них уни ја с те ри то -
ри је по кра ји не.

по сло да ва ца, ка да са бе ре мо сва
пред у зе ћа и удру же ња за на тли -
ја, за по сле но је пре ко се дам
хи ља да љу ди с те ри то ри је Пан -
че ва. Ми же ли мо да у на шем
да љем ра ду за шти ти мо рад на
ме ста на ших за по сле них, а и
на ше по сло ва ње, као и да га
по диг не мо на ви ши ни во.

Ка зао је и да са мим тим по -
сло дав ци уче ству ју у раз вој ним
про јек ти ма ко је град пла ни ра,
па ће у, сва ком слу ча ју, би ти
парт не ри Град ској упра ви и
син ди ка ти ма у окви ру Со ци -
јал но-еко ном ског са ве та, што
је још је дан од ве ли ких ци ље -
ва Уни је.

Уна пре ђе ње усло ва ра да

При вред ни ке је по здра ви ла Су -
за на Јо ва но вић, чла ни ца Град -
ског ве ћа за ду же на за рад, за -
по шља ва ње и со ци јал ну по ли -
ти ку, а за тим је гра до на чел -
ник Са ша Па влов ре као:

– Из у зет но ми је дра го да са
овом осни вач ком скуп шти ном
град Пан че во до би ја ин сти ту -
ци ју ко ја у на ред ном пе ри о ду
у са рад њи са син ди ка ти ма и
ло кал ном са мо у пра вом тре ба
да бу де осно ва за ор га ни зо ва -
ње по сло да ва ца и око сни ца со -
ци јал ног ди ја ло га. У прет ход -
ном пе ри о ду ис пу ње ни су сви
фор мал ни и ин сти ту ци о нал ни
усло ви за фор ми ра ње Уни је по -
сло да ва ца, као пред у сло ва за
осни ва ње Со ци о е ко ном ског са -
ве та гра да Пан че ва ра ди уна -
пре ђе ња со ци о е ко ном ског ди -
ја ло га на ло кал ном ни воу и ко -
ор ди на ци је с по кра јин ским и
ре пу блич ким ин сти ту ци ја ма.

Гра до на чел ник је на вео да
се, с јед не стра не, та ко и фор -
мал но ис пу ња ва за кон ска оба -
ве за, а с дру ге стра не, да се на
овај на чин спрем но ула зи у да -
љи про цес отва ра ња по гла вља
и при дру жи ва ња ЕУ.

Донете су важне одлуке

ОСНО ВА НА УНИ ЈА ПО СЛО ДА ВА ЦА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

ОКО СНИ ЦА СО ЦИ ЈАЛ НОГ ДИ ЈА ЛО ГА

По ја ча ти рад ба би ца

На днев ном ре ду сед ни це
Град ског ве ћа одр жа не 5. мар -
та би ло је де сет та ча ка днев -
ног ре да. Нај пре је из не та ин -
фор ма ци ја о сте пе ну ускла ђе -
но сти пла ни ра них и ре а ли зо -
ва них ак тив но сти из про гра -
ма по сло ва ња јав них пред у -
зе ћа за 2018.

До ста вље ни по ка за те љи су
не дво сми сле ни: не га тив но су
по сло ва ли ЈКП „Мла дост” (ни -
је би ло на пла те за пру же не
услу ге у ве зи са спорт ским
објек ти ма), ЈКП „Омо љи ца” и
ЈКП „Ком брест” (не на пла ти -
вост гроб них ме ста), као и ЈКП

„Ка ча ре во” (исту па ња код ис -
ка за них при хо да и рас хо да).
Нај по зи тив ни је је, пре ма ин -
фор ма ци ји, по сло ва ње ЈКП-а
„Во до вод и ка на ли за ци ја” и
ЈКП-а „Гре ја ње”.

О на цр ту за кључ ка о при сту -
па њу из ра ди Стра те ги је раз во -
ја со ци јал не за шти те гра да Пан -
че ва за пе ри од од 2020. до 2027.
го ди не го во ри ла је ре сор на чла -
ни ца Ве ћа Су за на Јо ва но вић.
Пред лог је да се до ок то бра
упу ти ини ци ја ти ва Скуп шти ни
гра да да се на пра ви до ку мент
по но вој ме то до ло ги ји, на ком
ће пар ти ци па тив но ра ди ти тим
ло кал них струч ња ка.

Она је го во ри ла и о пред ло -
гу за кључ ка у ве зи са уче ство -

ва њем Гра да на јав ном по зи ву
ка би не та ми ни стра без порт -
фе ља за ду же ног за де мо гра фи -
ју и по пу ла ци о ну по ли ти ку за
до де лу бес по врат них сред ста -
ва за су фи нан си ра ње ме ра по -
пу ла ци о не по ли ти ке у 2019, с
про јек том „По др шка здра вом
ма те рин ству у на се ље ним ме -
сти ма гра да Пан че ва”.

– При ча је ком плек сна. У
свим се ли ма је пред ви ђе но да
по сто је слу жбе с ни зом ак тив -
но сти у ве зи с труд ни ца ма,
мла дим мај ка ма и бе ба ма, као
што су шко ле ро ди тељ ства,
при пре ме за по ро ђај, пре вен -
тив ни пре гле ди... Тре ба нам
и по ја чан рад ба би ца. Град
Пан че во има про блем с

натали те том, па је ова ква вр -
ста услу га нео п ход на и у се -
ли ма. Бу џет про јек та је
35.610.000 ди на ра, од че га
кон ку ри ше мо за 27.910.000 –
ја сна је Су за на Јо ва но вић.

Да та је са гла сност на про -
гра ме упра вља ња спо ме ни ци -
ма при ро де „Ива но вач ка ада”,
„Два ста бла бе лог ја се на код
До ло ва” и „Ста бло цр ве но ли -
сне бу кве у Омо љи ци”. Усво -
је ни су фи нан сиј ски пла но ви
ме сних за јед ни ца „Ми та Ву -
ко са вљев” у До ло ву и Ко теж
за 2019. До лов ци су пла ни ра -
ли укуп не бу џет ске при хо де у
из но су од 6.163.321 ди нар.
Коте жа ни има ју пре на ме ну
сред ста ва.

Страну припремио
Синиша 

Трајковић
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Ме ђу на род ни дан же на или, ка ко га
јед но став но зо ве мо, Осми март, обе -
ле жа ва се сва ке го ди не као дан ко ји
сим бо ли зу је бор бу же на за еко ном -
ску, по ли тич ку и со ци јал ну рав но -
прав ност. Овај дан сва ко раз ли чи то
обе ле жа ва. Ро ди те љи уче де цу од ма -
лих но гу да по во дом тог пра зни ка
по кла ња ју цве ће и при год не по кло не
же на ма у свом окру же њу, као и сво -
јим вас пи та чи ца ма, учи те љи ца ма, на -
став ни ца ма, про фе сор ка ма. Та ква је
си ту а ци ја и ге не рал но. Же не до би ја -
ју цве ће, да би се на не ки на чин озна -
чи ло да је то њи хов дан.

С дру ге стра не, цве ће мо же мно го
да го во ри о оно ме ко га по кла ња, као
и о од но су пре ма осо би ко јој по кла -
ња мо цве ће. Ва жно је на по ме ну ти да
се ни кад не по кла ња па ран број цве -
то ва. Је дан цвет се да ру је из сен ти -
мен тал них раз ло га, три до пет је до -
вољ но за го ди шњи це и ро ђен да не, а
ве ћи бу ке ти узи ма ју се за ва жни је
при ли ке. Сма тра се да пре ви ше рас -
ко шан бу кет ни је при ме рен. У по -
след ње вре ме љу ди че сто по кла ња ју и
сак сиј ско цве ће, по себ но оно ко је има

од ре ђе ну сим бо ли ку, али и из прак -
тич них раз ло га – за то што ду же тра је.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ка кво
цве ће они нај че шће по кла ња ју и да
ли се из бор ме ња у за ви сно сти од то -
га ко ме је цве ће на ме ње но.

СЛО БО ДАН МИ ТРО ВИЋ, пен зи о нер:
– По кла њам цве ће вр ло ра до, али

рет ко. Не мам не ко од ре ђе но цве ће
ко је во лим, већ ко је ми се у да тој си -
ту а ци ји учи ни ин те ре сант ним. За
Осми март ре дов но га по кла њам да -
ма ма у мом окру же њу.

АЛЕК САН ДАР ШУР БА НО СКИ, 
си стем-ад ми ни стра тор:

– Нај че шће по кла њам ру же, и то
углав ном цр ве не. За Осми март сам
у фир ми не ко ли ко пу та ор га ни зо вао
да се за по сле ним де вој ка ма ку пи
цве ће.

БО ЖИ ДАР МУН ЋАН, пен зи о нер:
– По кла њам ра зно цве ће: и бу ке те

и у сак си ја ма. За Осми март ку пим
не ко ли ко ка ран фи ла и по кло ним да -
ма ма у окру же њу.

СЛО БОТ КА ЂОР ЂИ ЈЕВ СКА, 
тр гов ки ња:

– Во лим да по кла њам ка ле. Мо јој
сна ји по кла њам ка ле, јер их она обо -
жа ва. Та ко ђе, не дав но сам јој ку пи ла
соб ну би љу – пал му. За Осми март
углав ном ја до би јам. Ина че, ја ко во -
лим цве ће. Имам ве ли ку те ра су ко ја
је пу на би ља ка.

МИ ЛИ ЈА КА РАН ФИ ЛОВ СКИ, 
тр гов ки ња:

– Углав ном по кла њам соб не биљ -
ке, јер оне ду же тра ју. За Осми март
до би јам и ја цве ће, али во лим и да
по кло ним.

ВЕ РА ЧУ ЧАК, уго сти тељ ка:
– По кла њам углав ном ру же, јер их

обо жа вам, као и ве ћи на дру гих осо ба
ко ји ма да ру јем цве ће. Углав ном су
цр ве не или ро зе. Од соб них би ља ка
че сто по кла њам др во жи во та или не -
ко дру го ко је има од ре ђе ну сим бо ли -
ку. Во лим и соб не биљ ке ко је има ју
ле пе цве то ве.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

С. ЂОРЂИЈЕВСКАБ. МУНЋАН М. КАРАНФИЛОВСКИ В. ЧУЧАК

КО ЈЕ ЦВЕ ЋЕ НАЈ ЧЕ ШЋЕ ПО КЛА ЊА ТЕ?

Ру же и да ље до ми ни ра ју

А. ШУРБАНОСКИС. МИТРОВИЋ

ХРОНИКА

Приоритети простори које
користе деца 
и стари људи

У градски буџет уплаћено
пет милиона динара 
од казни

Ва жан шраф, али нај ма ње по знат, у
ма ши не ри ји Град ске упра ве је Ко му -
нал на по ли ци ја. Јер, ши рок је круг
ње них овла шће ња и по сло ва у гра ду
и се ли ма.

О њи ма, као и о ре зул та ти ма ра да у
2018. го ди ни по раз го ва ра ли смо с Бог -
да ном Са ви ћем, на чел ни ком Ко му -
нал не по ли ци је.

Се лек ци ја по сло ва

Он на по чет ку на гла ша ва да је за по -
сле них мно го ма ње не го што би тре -
ба ло да их има: тре нут но их је осмо ро
(јед на да ма је на по ро диљ ском од су -
ству), а су де ћи по за ко ну, ка да се као
па ра ме тар узме број ста нов ни ка, мо -
ра ло би да их бу де два де сет че тво ро.

– При о ри тет су нам де ца и ме ста где
оби та ва ју. За тим, бол ни це и ста ри љу -
ди. Мо гу да се по хва лим да смо пр ви
пут од ра зних удру же ња ин ва ли да до -
би ли по хва ле за учи ње но по пи та њу
ме ста за пар ки ра ње у 2018. Али не мо -
же мо све да стиг не мо. Кад би смо ушли
у јед но на се ље, ако узме мо у об зир са -
мо не а де кват но пар ки ра на во зи ла, не
ра чу на ју ћи из ба че но сме ће и шут – не
би смо иза шли одан де за го ди ну да на.
Сви ма же ли мо да иза ђе мо у су срет,
али мо ра мо да се лек ту је мо по сло ве, у
сми слу да не мо же мо да иза ђе мо на
те рен истог мо мен та кад стиг не при ја -
ва – ка же на по чет ку Са вић.

По ста вља ре то рич ко пи та ње: шта
је при о ри тет – ка да ком ши је при ја ве
до ма ћи на ко ји лу па ме со у вре ме од -
мо ра или ка да пас не ко га ује де на
ули ци (оп шир ни је о кућ ним љу бим -
ци ма на стра ни 7). До да је:

– Ко му нал на по ли ци ја је про шле
го ди не про ме ни ла ме тод ра да. Има -
мо ко ле ги ју ме сва ко днев но. Ра ди мо
у две сме не, јер нас за три не ма до -
вољ но. Ипак, ре зул та ти су бо љи у
2018. го ди ни не го зби р но за се дам
го ди на уна зад. Ишли смо, нај пре, с
ме ра ма упо зо ре ња, што ни је ис ка за -
но број ка ма. Ипак, то ком про шле го -
ди не ко му нал ним по ли цај ци ма је из -
да то 1.785 на ло га за из вр ше ње слу -
жбе ног за дат ка, а иза шли смо на те -
рен на осно ву 683 при ја ве гра ђа на,
ко је су при мље не те ле фо ном и пу тем
„Си сте ма 48”. То је, ако за ра чу на мо и
од ла ске код гра ђа на да, на при мер,
скло не др во ко је је па ло у ком шиј ско
дво ри ште – око пет хи ља да те ре на за
осмо ро ко му нал них по ли ца ја ца.

Увек пр во опо ме на

У обла сти са о бра ћа ја из да то је укуп -
но 1.314 пре кр шај них на ло га. На пла -
ће но их је 687, од но сно у град ски бу -
џет је упла ће но 4.985.000 ди на ра.

– Ка да иде „па ук”, ми се по ја вљу је -
мо као аси стен ти, као обез бе ђе ње. Са -
мо еви ден ти ра мо про блем, не ди же мо
во зи ла. Ко му нал на ин спек ци ја и са о -
бра ћај на по ли ци ја то ра де. Највећи
број на ших из да тих на ло га је у ве зи с

У ко му нал ној обла сти из да то је 37
пре кр шај них на ло га. Од то га је 12 на -
пла ће но, па је у бу џет Гра да упла ће -
но 70.000 ди на ра, 21 на лог се на ла зи
у по ступ ку из вр ше ња пред Пре кр шај -
ним су дом, а че ти ри учи ни о ца пре -
кр ша ја под не ла су зах тев за суд ско
од лу чи ва ње. Са вић обра зла же:

– Нај ви ше је при ја ва због из не тог
шу та. Мно го је и ди вљих де по ни ја.
Пре ма пла ну ЈКП-а „Хи ги је на”, пре -
ме сте се кон теј не ри, а гра ђа ни и да -
ље ба ца ју сме ће та мо где су не ка да
би ли. Или пе пео, што је још го ре.
Има мно го за па ље них кон теј не ра сва -
ке зи ме. Ма ло ко од оних ко ји то
при ја вљу ју же ле да пот пи шу да је то
ура дио њи хов ком ши ја име ном и пре -
зи ме ном. На ма су ве за не ру ке. Мо ра
да се про ме ни свест код љу ди. Би ло
је и узур па ци ја јав не по вр ши не, во -
ђе ња опа сних па са без кор пе... Упо -
зо ра ва ли смо, али... Про шле го ди не
смо се фо ку си ра ли на са о бра ћај, што
је до не ло ре зул та те, а ове ће мо ма ло
ви ше да се по све ти мо ко му нал ној
обла сти.

Са вић на кра ју под вла чи да су до -
бри ре зул та ти на пра вље ни уз ве ли ку
по моћ свих град ских струк ту ра и пред -
у зе ћа, као и вој ске и по ли ци је, као и
да је си гу ран да ће но ве ге не ра ци је
дру га чи је раз ми шља ти и бо ље се по -
на ша ти због то га што су еко ло шки и
ур ба но све сни је.

С. Трај ко вић

пар кинг-про сто ром за ин ва ли де. Уз
цен тар гра да, око зе ле них пи ја ца је
нај кри тич ни је. Ве ли ки број при ја ва
нам сти же с Ко те жа 2. Гра ђа ни пар ки -
ра ју во зи ла ис пред рам пи, на зе ле ним
по вр ши на ма... Зи мус су сти за ле жал бе
због сне га, а ми ни смо мо гли да ре а гу -
је мо јер је би ло пар ки ра них во зи ла ис -
пред са мих ула за у згра де, на пе шач -
ким ста за ма – ма ши не ни су мо гле да
про ђу. Е, он да оде мо то ком ве че ри и
ка зни мо их. Ман дат не ка зне су од де -
сет хи ља да ди на ра, ако се пла ти у ро ку
од се дам да на пет, па до 120.000 за
фир ме. Кад они пре ме сте во зи ла, снег
мо же да се чи сти – об ја шња ва Са вић.

Ра ди се и у ве зи с не ле гал ним пре во -
зни ци ма. Ко му нал на по ли ци ја пру жа
аси стен ци ју при ли ком исе ља ва ња бес -
прав но усе ље них ли ца. За по на вља ње
истих пре кр ша ја ка зне се по ве ћа ва ју.

– Де ша ва се и да гра ђа ни ми сле да
ни смо у пра ву, па се иде на Пре кр -
шај ни суд: про шле го ди не су из ре че -
не три осло ба ђа ју ће пре су де. То је ма -
ли про це нат. Јер, два по ли цај ца иду
као све до ци с до ку мен та ци јом, фо то -
гра фи ја ма, за кон ским окви ри ма... Би -
ло је слу ча је ва да на су ду ка зна бу де
и три пут ве ћа. Ми смо, би ћу сло бо -
дан да ка жем, чу ва ри град ске имо ви -
не. У опи су по сла нам је и да санк ци -
о ни ше мо оне ко ји ре ме те јав ни ред и
мир. По себ но у вре ме од мо ра. Али
увек се тру ди мо да пр во опо ме не мо,
а да ка зни мо тек ако се пре кр шај по -
но ви – при ча Са вић.

По ред ре дов ног по сла, Ко му нал на
по ли ци ја мо ра да аси сти ра и на свим
град ским ма ни фе ста ци ја ма.

Нај ви ше при ја ва због шу та

Тре нут но су 52 на ло га из обла сти са -
о бра ћа ја у фа зи суд ског од лу чи ва ња,
а 492 пре кр шај на на ло га су у по ступ -
ку из вр ше ња, што ће, ка да по ста не
пра во сна жно, до не ти при лив град ској
ка си.

– Има мо са мо јед ну прав ни цу ко ја
тре ба све то да при пре ми и по кри је.
Још 72 пред ме та су у ра ду, при пре ма
се до ку мен та ци ја. По сто ји и пет из -
да тих пре кр шај них на ло га ко ји се не
мо гу из вр ши ти јер су учи ни о ци пре -
ми ну ли или су у ино стран ству. Код
ова квих слу ча је ва тра жи мо аси стен -
ци ју по ли ци је – ка же на чел ник Ко -
му нал не по ли ци је.

НАШ СА ГО ВОР НИК: БОГ ДАН СА ВИЋ, НА ЧЕЛ НИК КО МУ НАЛ НЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

ЧУ ВА РИ ГРАД СКЕ ИМО ВИ НЕ
ФЕ СТИ ВАЛ РУ СКЕ СА ЛА ТЕ

Сла ђе ње спе ци ја ли те ти ма

Скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је до не ла
је За кон о утвр ђи ва њу јав ног ин те ре -
са и по себ ним по ступ ци ма екс про -
при ја ци је и при ба вља њу до ку мен та -
ци је ра ди ре а ли за ци је из град ње ма -
ги страл ног га со во да од гра ни це Бу -
гар ске до гра ни це Ма ђар ске.

На пар це ла ма на те ри то ри ји гра да
Пан че ва ко је су на тра си га со во да
„Тур ски ток”, „Ми ле ни јум тим” д. о.
о. Бе о град у пе ри о ду од 25. фе бру а ра
до 31. мар та 2019. го ди не из во ди ће
од ре ђе не ис тра жне рад ње за по тре бе
из град ње га со во да.

Град ска упра ва оба ве шта ва вла сни -
ке свих пар це ла на ко ји ма ће би ти
из гра ђен га со вод, да ће им у скла ду
са За ко ном о екс про при ја ци ји би ти
ис пла ће на од го ва ра ју ћа пра вич на на -
кна да на осно ву на ла за овла шће них
ве шта ка у по ступ ку ко ји ће би ти спро -

ве ден пред над ле жним ор га ном је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве.

С. Т.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Тра са га со во да кроз град

Сва ко до да је не што сво је
и то је ско ро увек тај на

НАША АНКЕТА

пра ви дру га чи је” – је су раз лог што
смо до не ли од лу ку да на пра ви мо
так ми че ње и по ка же мо ра зно ли кост
јед ног на из глед јед но став ног ку ли -
нар ског спе ци ја ли те та.

Об ра до вић ка же и да је овим так -
ми че њем у пр ви план ста вље на по -
ро ди ца, јер не по сто ји над ме та ње –
за ба ва чи ји су уче сни ци ма ма, ба -
ка, де те... Ње му лич но оми ље не са -
ла те пра ве ње го ве ћер ке Та ма ра и
Со фи ја.

Ве ћи на уче сни ка нам је ре кла да
су, по ред основ них са сто ја ка, за при -
пре ма ње ру ске са ла те по треб ни во -
ља и љу бав, али и тај ни са сто јак:
такав је, јер ни ко ни је же лео да

откри је шта је у пи та њу. Би ло је и
оних ко ји има ју став став да је, по -
ред уку са, ко ји је ве о ма ва жан, нео -
п ход но да са ла та бу де и ле па на о ко.
У ве зи с тим ва жно је да је по вр ће
све же, као и су хо ме сна ти про из во -
ди, те да ма јо нез бу де ве о ма до бар.
Че сто је тај на у до ма ћем ма јо не зу...

Струч на ко ми си ја је про гла си ла
по бед ни ке у пет ка те го ри ја. Ни ко од
оних ко ји на гра де ни су до би ли ни је
био љут. Ни су има ли вре ме на за то:
је ли су ру ску са ла ту и сла ди ли се.

С. Т.

Богдан Савић

Затрпавање рова песком

Рав но 119 узо ра ка ру ске са ла те би -
ло је на ме ни ју жи ри ја сед мог ме ђу -
на род ног Фе сти ва ла ру ске са ла те,
ко ји је ор га ни зо ва ло пан че вач ко Дру -
штво срп ско-ру ског при ја тељ ства
„До си теј Об ра до вић”, 2. мар та, у До -
му Вој ске Ср би је. Пре ко пет сто ти -
на по се ти ла ца ужи ва ло је у ку ли -
нар ским ча ро ли ја ма удру же ња, по -
је ди на ца и шко ла ра ца.

Пред сед ник по ме ну тог дру штва
Пре драг Об ра до вић ка зао је да је
ру ска са ла та спе ци ја ли тет за ко ји у
све ту не по сто је пра ви ла и до дао:

– Све је до зво ље но. Мај ка и ћер ка
је не пра ве исто. То је спе ци ја ли тет
ко ме сва ко до да је не што сво је и то
је ско ро увек тај на, за то је ру ска са -
ла та не за о би ла зна на свим сла вљи -
ма и у Ср би ји је зо ву „кра љи ца тр -
пе зе”. По мно го че му је спе ци фич -
на. Струч на ко ми си ја и по се ти о ци
су мо гли да се уве ре у ра зно вр сност
уку са, а де ко ра ци је су по ста ле то ли -
ко ма што ви те да и оне го во ре о љу -
ба ви при ли ком спре ма ња ове са ла -
те. Ко мен та ри по пут „до бра је, али
ја је пра вим бо ље”, „код нас се она



Петак, 8. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ДРУШТВО

Про фе си о нал на 
ори јен та ци ја је ве о ма
ва жан ко рак у жи во ту

Де ца оста вље на без
по мо ћи због за ра де
Дру штва пси хо ло га
Ср би је

Основ ци и сред њо школ ци, они
ко ји још увек ве ру ју да зна ње и
ве шти не мо гу до не ти успех у
ка ри је ри, а са мим тим и лич ну
са тис фак ци ју, уве ли ко се при -
пре ма ју за на ста вак шко ло ва -
ња. Ме ђу тим, ве ћи на ђа ка – сва -
ки пе ти, пре ма не зва нич ној ан -
ке ти ура ђе ној у јед ној пан че -
вач кој шко ли, не ма пој ма шта
ће ра ди ти од но сно чи ме ће се
ба ви ти ка да по ра сту. Из гу бље -
ни у тран зи ци о ном про це су дру -
штва, су о че ни с на ка рад ним си -
сте мом вред но сти, не ам би ци о -
зни не сво јом кри ви цом, на пу -
ште ни и пре пу ште ни са ми се -
би, по гре шно усме ра ва ни, ни су
ни све сни си ту а ци је у ко јој се
на ла зе. А по мо ћи ни от ку да!

Др жа ва је ура ди ла свој део
по сла. За ко ном је де фи ни са -
ла оба ве зу шко ла ма да ор га -
ни зу ју по моћ за основ це и сред -
њо школ це у про фе си о нал ној
ори јен та ци ји. Обра зов не уста -
но ве на те ри то ри ји на шег гра -
да то и чи не. Ор га ни зу ју сај -
мо ве обра зо ва ња, до во де ђа -
ци ма про фе си о нал це раз ли -
чи тих стру ка или их во де у
фир ме и уста но ве. Али оно
што би би ло нај е фи ка сни је –
пси хо ло шко те сти ра ње, ко је
да је нај пре ци зни ју сли ку о лич -
ним скло но сти ма ђа ка, не ра -
ди се. Исти на, шко ла ма се пре -
по ру чу је да те сти ра ње спро -
ве ду, али ни је оба ве зно. Раз -
лог – мно го ко шта.

Пси хо ло шки ло би

Ста ри је ге не ра ци је Пан че ва ца
се ћа ју се да су не баш та ко дав -
но ра ди ли сил не те сто ве и раз -
го ва ра ли с раз ред ним ста ре -
ши на ма и струч ним ли ци ма на
те му из бо ра за ни ма ња и то је
би ло бес плат но. Да нас се ти
те сто ви на пла ћу ју.

Дру штво пси хо ло га Ср би је
је ди но је овла шће но да из ра -
ђу је те сто ве за про фе си о нал ну
ори јен та ци ју мла дих. Али они

ПО СЛО ВА ЊЕ НИС-а У 2018. ГО ДИ НИ

Ве ли ке ин ве сти ци је
НИС је не дав но об ја вио ре ви -
зи ју кон со ли до ва ног из ве шта -
ја за про шлу го ди ну и у фо ку су
по сло ва ња те нафт не ком па ни -
је би ли су на ста вак мо дер ни -
за ци је про из вод них по го на и
ре а ли за ци ја стра те шких про је -
ка та. НИС је у ове по сло ве у
2018. го ди ни ин ве сти рао 41 ми -
ли јар ду ди на ра, што је 55 од -
сто ви ше не го 2017. Нај ви ше
сред ста ва уло же но је у област
ис тра жи ва ња и про из вод ње
наф те и га са, док је од по је ди -
нач них про је ка та нај ви ше из -
дво је но за из град њу по стро је -
ња за ду бо ку пре ра ду у Ра фи -
не ри ји наф те Пан че во, чи ја се
фи на ли за ци ја оче ку је у тре ћем
квар та лу 2019. го ди не.

Ка да је реч о ЕБИТД-у (про -
фит пре пла ћа ња ка ма та, по ре -
за на до бит и амор ти за ци је), он
је из но сио 53,7 ми ли јар ди

динара, од но сно 14 про це на та
ви ше не го у 2017. го ди ни, док
је оства ре на не то до бит од 25,1
ми ли јар де ди на ра. Исто вре ме -
но, оба ве зе НИС гру пе по осно -
ву по ре за и дру гих јав них при -
хо да по ра сле су за 17 од сто у
по ре ђе њу с прет ход ном по слов -
ном го ди ном и из но си ле су 192,7
ми ли јар ди ди на ра. На име ди -
ви ден ди НИС је ак ци о на ри ма у
2018. го ди ни ис пла тио 6,95 ми -
ли јар ди ди на ра. Ге не рал ни ди -
рек тор те ком па ни је Ки рил Тјур -
де њев тим по во дом је ре као:

– У 2018. го ди ни учи ни ли смо
зна чај не ко ра ке у да љој мо дер -
ни за ци ји НИС-а. У скла ду с на -
шом стра те ги јом по сло ва ња до
2025. го ди не на ста вља мо да по -
ста вља мо те ме ље за ду го ро чан
раз вој НИС-а ка ко би на кра ју
тог пе ри о да ком па ни ја би ла ме -
ђу нај е фи ка сни јим енер гет ским

ком па ни ја ма на Бал ка ну. За то
и у 2019. го ди ни, у ко јој обе ле -
жа ва мо де сет го ди на од до ла -
ска „Га спром њеф та” у Ср би ју и
по чет ка те мељ не тран сфор ма -
ци је НИС-а, пла ни ра мо ре а ли -
за ци ју ам би ци о зног ин ве сти ци -
о ног про гра ма вред ног пре ко 40
ми ли јар ди ди на ра. Та ко ђе, наш
фо кус би ће и на ди ги та ли за ци -
ји у свим обла сти ма по сло ва -
ња, а од овог про це са оче ку је мо
да нас учи ни ефи ка сни јим и
спрем ни јим да за до во љи мо рас -
ту ће по тре бе на ших по тро ша ча
у Ср би ји и ре ги о ну.

Пре ма опе ра тив ним по ка за -
те љи ма, у Ра фи не ри ји пре ра ђе -
но је укуп но 3,8 ми ли о на то на
наф те и по лу про и зво да, што је
по ве ћа ње од шест од сто у од но -
су на 2017. го ди ну, а уку пан
обим про ме та нафт них де ри ва -
та у 2018. го ди ни из но сио је 3,7

ми ли о на то на, што је за се дам
ви ше. Обим из во за по ве ћан је
за 14 про це на та, од но сно по рас -
тао је из воз мо тор них го ри ва и
дру гих нафт них де ри ва та. У
НИС-овим ка па ци те ти ма укуп -
но је про из ве де но 1,3 ми ли о на
услов них то на наф те и га са, као
и 152 GWh елек трич не енер ги -
је, док обим уго во ре не тр го ви не
елек трич ном енер ги јом за 2018.
го ди ну из но си 1,25 TWh. Та ко -
ђе, у са рад њи с парт не ри ма, на -
ста вље на је ре а ли за ци ја про је -
ка та за из град њу Тер мо е лек тра -
не –то пла не (ТЕ –ТО) Пан че во и
ве тро пар ка План ди ште.

ПО ЧИ ЊЕ ОПРЕ ДЕ ЉИ ВА ЊЕ МА ЛИ ША НА ЗА БУ ДУ ЋА ЗА НИ МА ЊА

КАД ПО РА СТЕМ, БИ ЋУ... ПСИХОЛОГ

ким шко ла ма не по сто ји ни та -
ква мо гућ ност.

Пре ма ре чи ма Је ле не Бог да -
нов, са вет ни ка за пла ни ра ње
ка ри је ре у На ци о нал ној служби
за за по шља ва ње – фи ли ја ле у
Пан че ву, про фе си о нал на ори -
јен та ци ја је сло жен про цес у
ко јем де ца, ро ди те љи, шко ла и
окру же ње игра ју нај зна чај ни ју
уло гу. 

– Циљ про фе си о нал ног са -
ве то ва ња је сте да се ђа ци оспо -
со бе и мо ти ви шу да са мо стал -
но до не су од лу ку о из бо ру бу -
ду ћег за ни ма ња. До гре ша ка
до ла зи и оне се мо гу ис пра ви -
ти, али се тро ши мно го вре ме -
на, енер ги је и нов ца... По ен та
је да бу ду ћи по сао не бу де из -
вор не за до вољ ства. У На ци о -
нал ној слу жби за за по шља ва -
ње по моћ у про фе си о нал ној
ори јен та ци ји об у хва та ин тер -
вјуе са уче ни ци ма и те сти ра -
ња. Нео п ход но је утвр ди ти да
ли је де те у ди ле ми, да ли има
тач ну пред ста ву о бу ду ћем за -
ни ма њу, да ли се бо ји да не ће
мо ћи да упи ше же ље ну школу...
– ре кла је она за „Пан че вац”.

Недовољно информација

Је ле на Бог да нов ис ти че да су
ма ли ша ни у Пан че ву не ин фор -
ми са ни о све ту за по сле них уоп -
ште и за ни ма њи ма ко ја по сто -
је, те да не ма ју до вољ но ин -
фор ма ци ја о обра зов ним про -
фи ли ма у пан че вач ким сред -
њим шко ла ма. А од лу ка се не
мо же до не ти без ово га.

– Оба ве шта ва ње мо ра да поч -
не у ку ћи. Тре ба да ро ди те љи
ис ко ри сте при ли ку ка да им у
го сте до ђе, на при мер, сто ма -
то лог, да де те уву ку у раз го вор
и да га под стак ну да по ста вља
пи та ња о том по слу. По сто је и
сај то ви са опи си ма за ни ма ња
и ор га ни зу ју се сај мо ви про фе -
си о нал не ори јен та ци је... Би ло
би ко ри сно и да на не ким ча -
со ви ма на став ни ци или раз ред -
не ста ре ши не ор га ни зу ју пре -

те те сто ве про да ју! Пре тра гом
њи хо ве по ну де на сај ту уста -
но ви ли смо да је јед ној шко ли
(про сек три оде ље ња) нео п ход -
но око педесет хи ља да ди на ра
за па кет од три те ста, од но сно
око 700 ди на ра по уче ни ку.

Они, ме ђу тим, не до зво ља -
ва ју фо то ко пи ра ње сво јих те -
сто ва, ни ви ше крат ну упо тре -
бу, по зи ва ју ћи се на за шти ту

сво јих ау тор ских пра ва. Чи тај:
чу ва ју сво ју за ра ду.

Оста је не ја сно за што Ми ни -
стар ство про све те не ан га жу је
пси хо ло ге ко је си гур но има на
свом плат ном спи ску да на пра -
ве бес плат не те сто ве.

Из бор бу ду ћег за ни ма ња вр -
ло је ва жна ствар и мно ги ро -
ди те љи би пла ти ли те сти ра ње
ко ли ко тре ба да им де ца у овом
не по гре ше. Али у пан че вач -

зен та ци је од ре ђе них за ни ма ња
или да у ра чу нар ским ка би не -
ти ма омо гу ће ђа ци ма при ступ
сај то ви ма на ко ји ма су пред -
ста вље ни опи си за ни ма ња –
закљу чи ла је Је ле на Бог да нов.

Пажљиво бирајте

Не ки ро ди те љи су скеп тич ни
ка да је реч о те сти ра њу ма ли -
ша на. За мно ге је бо до ва ње спо -
соб но сти не по зна ни ца и мно ги
од њих не ве ру ју да на тај на -
чин мо же да се до би је пре ци -
зни ја сли ка о скло но сти ма и
спо соб но сти ма ма ли ша на. На -
ша са го вор ни ца о то ме ка же:

– За ве ли ки број за ни ма ња
ни су по треб ни не ки те ле сни,
здрав стве ни или ин те лек ту ал -
ни пред у сло ви. Ме ђу тим, има
по сло ва где по се до ва ње ових
ка рак те ри сти ка игра ве о ма ва -
жну уло гу – на при мер, пи ло -
ти или про фе си о нал ни во за чи.
Ве ћи ну за ни ма ња мно ги од нас
мо гу да ра де, али се по ста вља
пи та ње да ли сви же ли мо. У
про фе си о нал ном са ве то ва њу
увек се пр во кре ће од ин те ре -
со ва ња. По том се ме ре осо би -
не лич но сти и ин те лек ту ал ни
по тен ци ја ли по је ди на ца. Ра де
се те сто ви лич но сти, ин те ли -
ген ци је и ин те ре со ва ња и они
мо гу да да ју ја сну сли ку о уче -
ни ку. Ка да је реч о ин те ре со -
ва њи ма, кан ди да ти да ју ја сне
од го во ре ко ли ко их не што кон -
крет но за ни ма – мно го, по ма -
ло или ма ло итд. За јед ну област
има те увек ви ше пи та ња и на
осно ву то га утвр ђу је се сте пен
ин те ре со ва ња – ре кла је Је ле -
на Бог да нов.

Али, ре ко смо, ови те сто ви за
мно ге су не до ступ ни, јер Дру -
штво пси хо ло га до бро за ра ђу је
на њи ма. За то што та ко ка же
За кон о ау тор ским пра ви ма...
Или, јед но став но, по сто ји не ка
тај на ве за из ме ђу слу жбе ни ка
и пси хо ло га уте ме ље на у ци ље -
ви ма пси хо а на ли зе – да се пр -
во раз у ме ју соп стве не по тре бе.

ФАК ТО РИ ИЗ БО РА ЗА НИ МА ЊА

Уну тра шње спо соб но сти од но сно уну тра шњи фак то ри из -

бо ра за ни ма ња су ин те ре со ва ња и ин те лек ту ал на спо соб ност

уче ни ка, док у спо ља шње фак то ре спа да ју ма те ри јал но ста -

ње, по тре бе тр жи шта и успех у шко ли. На из бор про фе си је

ути чу и фи зич ка кон сти ту ци ја и здрав стве но ста ње уче ни ка.

У струч ним шко ла ма при ли ком упи са је нео п ход но до ста ви -

ти до ку мент у ко јем док то ри спе ци ја ли сти про це њу ју да ли

је уче ник спо со бан да се ба ви од ре ђе ним за ни ма њем.

У пан че вач кој Ра фи не ри ји
то ком мар та би ће из ве де ни
план ски ин ве сти ци о ни ра до -
ви на го то во свим про це сним
по стро је њи ма. Пла ни ра ни бу -
џет за ак тив но сти у Ра фи не -
ри ји из но си око 2,4 ми ли јар -
де ди на ра, а на ра до ви ма ће
би ти ан га жо ва но око 1.400
из во ђа ча из зе мље и ино -
стран ства. Пре ма ре чи ма ме -
наџ мен та НИС-а, све ак тив -
но сти у Ра фи не ри ји би ће из -
ве де не уз стро го по што ва ње
нај ви ших еко ло шких стан -
дар да и пра ви ла о без бед но -
сти на ра ду. Ка ко ка жу, обез -
бе ђе не су до вољ не ко ли чи не
де ри ва та ка ко би тр жи ште
би ло уред но снаб де ве но то -
ком об у ста ве ра да ра фи не -
риј ских по строје ња.

У окви ру план ског за сто ја
оба ви ће се тех нич ко-тех но -

ло шко по ве зи ва ње ра фи не -
риј ских по стро је ња с по го ни -
ма про из вод ног ком плек са
„Ду бо ка пре ра да”, ко ји су у
из град њи и чи ји је по че так
ра да пла ни ран за тре ћи ква -
р тал 2019. го ди не. 

Циљ ових ра до ва је и уна -
пре ђе ње и мо дер ни за ци ја
пре ра ђи вач ких ка па ци те та и
оса вре ме ња ва ње мно гих
проце сних си сте ма и обје ка -
та ра фи не риј ске ин фра -
структуре. 

Зна ча јан део ра до ва би ће
из ве ден и на по стро је њу за
бла ги хи дро кре кинг и хи дро -
о бра ду (MHC & DHТ), где се
пла ни ра ре кон струк ци ја де -
ла по сто је ћих по стро је ња, што
ће омо гу ћи ти пре ра ду шар -
же с ком плек са „Ду бо ка пре -
ра да” ка да но во по стро је ње
поч не да ра ди.

ПО ЧЕ ЛИ РА ДО ВИ У РА ФИ НЕ РИ ЈИ

Стала производ ња

Тестирање је важно

Јелена Богданов

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

За лепшу планету
Поводом обележавања 5. мар-
та, Светског дана енергетске
ефикасности, у Градској упра-
ви Панчева одржан је струч-
ни скуп и отворена је изло-
жба „Сачувај енергију за леп-
шу планету”. Наш град је био
једна од изабраних локалних
средина које је Министарство
рударства и енергетике по-
звало да се прикључе ового-
дишњој акцији за подизање
свести људи о неопходности
смањења потрошње енергије
кроз разумно и одрживо ко-
ришћење енергетских ресур-
са. Тог дана Панчево су посе-
тили проф. др Милош Бањац,
помоћник министра у Мини-
старству рударства и енерге-
тике, и Маја Матејић из
УНДП-а.

У име града Панчева при-
сутне је поздравио градона-
челник Саша Павлов и том

приликом указао је на зна-
чај потписаног Меморанду-
ма о сарадњи између Про-
грама Уједињених нација за
развој (УНДП) и локалне
самоуправе – Града Панче-
ва. Реч је о пројекту за уна-
пређивање система енергет-
ског менаџмента у Панчеву
који је реализован у сарад-
њи с Министарством рудар-
ства и енергетике Републи-
ке Србије.

– Задовољство ми је да кон-
статујем да је Панчево поста-
ло први град у Србији који
има директан пренос рачуна
у ИСЕМ (Информациони си-
стем енергетског менаџмен-
та – прим. аут.), базу за јавне
објекте који су прикључени
на даљински систем грејања
и потрошњу воде за све јавне
објекте. Поред преноса рачу-
на, успостављено је директно
очитавање сатне потрошње за
двадесетак јавних објеката за
даљински систем грејања и,
засад, за два објекта за сатну
потрошњу воде – рекао је гра-
доначелник.

Он је истакао да је наша
локална заједница изузетно
посвећена када је реч о

заштити животне средине и
да је то један од стратешких
приоритета локалне самоу-
праве. Павлов је нагласио да
је Панчево један од првих
већих градова који је урадио
стратешки документ Про-
грам енергетске ефикасно-
сти града Панчева за пери-
од 2018–2020. и да то пред-
ставља основ за даља
унапређења енергетског ме-
наџмента у нашој локалној
заједници.

Проф. др Милош Бањац,
помоћник министра у Мини-
старству рударства и енерге-
тике, овом приликом је иста-
као да Панчево није случајно
изабрано да буде домаћин
манифестације којом је обе-
лежен Светски дан енергет-
ске ефикасности.

– Два догађаја су повод за
посету Панчеву. Један је то

што је у вашем граду уведен
јединствени систем енергет-
ског менаџмента, а други је
то што је Панчево органи-
зовало манифестацију за ђаке
која афирмише идеју одржи-
вог развоја – рекао је Бањац.

Да подсетимо, Секретари-
јат за заштиту животне сре-
дине Градске управе Панче-
ва позвао је ученике нижих
разреда панчевачких основ-
них школа да на креативан
начин представе своје виђе-
ње о томе како да сачувамо
енергију и учинимо планету
лепшом. Министарство ру-
дарства је у оквиру немач-
ко-српске сарадње, уз подр-
шку ГИЗ-а и КfW-a (Немач-
ка развојна банка), награди-
ло најуспешније ликовне
ствараоце едукативним деч-
јим друштвеним играма на
тему енергетске ефикасно-
сти. Педесеторо ученика до-
било је мајице с промотив-
ним слоганом и комплете
едукативних друштвених ига-
ра „Играј за енергију” за сво-
је школе, које су им на из-
ложби свечано доделили гра-
доначелник Саша Павлов и
проф. др Милош Бањац.

Посећена изложба



Панчево је међу
првима у Србији 
усвојило програм
мера за смањење
броја уличних паса

Закон забрањује
злостављање и
убијање паса, али и
њихово напуштање 
и занемаривање

Не по сто је пси лу та ли це, по -
сто је са мо пси ко је су њи хо ви
нео д го вор ни вла сни ци из ба ци -
ли на ули цу. Ово је чи ње ни ца
ко ју ни ко озби љан не по ри че...
Али те шко да ће вас уте ши ти
ако се код „Сне жа не” или на
Со да ри су о чи те са чо по ром че -
тво ро но жа ца.

Пси се у сва ком гра ду ску -
пља ју у ур ба ним це ли на ма на -
се ља, та мо где је про ток љу ди
нај ве ћи или, на при мер, по сто -
је из во ри за пре жи вља ва ње, то
јест гру па љу ди ко ја о жи во ти -

ња ма бри не и обез бе ђу је им
хра ну и скло ни ште, ка же за
„Пан че вац” Иван Ку ра јов, пред -
сед ник пан че вач ког Дру штва
при ја те ља жи во ти ња „Љу бим -
ци”, и про це њу је:

– У Пан че ву и окол ним се -
ли ма на пу ште них па са ори јен -
та ци о но има од две до две и
по хи ља де. Мо гу се за те ћи и у
је згру гра да или у тр жним цен -
три ма, ту по не кад и спа ва ју у
раз ли чи тим ло ка ли ма, за тим
око ве ли ких фир ми у ју жној
зо ни, где се о њи ма бри ну за -
по сле ни, или око де по ни ја.
Про блем на пу ште них жи во ти -
ња ве о ма је сло жен, за ви сан
од број них чи ни ла ца: од оп -
штег ста ња у дру штву, пре ко
ни воа про све ће но сти и ин фор -
ми са но сти ста нов ни штва, до
на ви ка и оби ча ја.

– Глав ни узро ци про бле ма
су нео д го вор ни вла сни ци и ор -
га ни ко ји тре ба да спро во де за -
кон ске про пи се и ка жња ва ју

ТЕМА БРОЈА
Петак, 8. март 2019.
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не же ље не по ја ве по пут зло ста -
вља ња, уби ја ња и за не ма ри ва -
ња кућ них љу би ма ца. Тре ба
зна ти да су у Ср би ји ге не рал -
но, и у Пан че ву, пре ко де ве де -
сет од сто па са ко је сре ће мо –
пси ко ји су има ли или има ју
вла сни ке. Број па са оште ње -
них на по љу ско ро је за не мар -
љив – на во ди Ку ра јов.

У уре ђе ним зе мља ма одав но
је ус по ста вљен си стем еду ка -
ци је ста нов ни штва и збри ња -
ва ња на пу ште них жи во ти ња, а
у то је укљу чен ве ли ки број др -
жав них ин сти ту ци ја и гра ђан -
ских ор га ни за ци ја.

– Не ре ал но је оче ки ва ти да
про блем улич них па са у пот -
пу но сти бу де ре шен у до глед -
но вре ме. Али мо гу ће је ње го -
во за у зда ва ње и ста вља ње под
кон тро лу до но ше њем и спро -
во ђе њем ја сних за кон ских про -
пи са на свим ни во и ма и упо -
зна ва њем гра ђа на, у пр вом ре -
ду нај мла ђих, с по на ша њем жи -
во ти ња и њи хо вим по тре ба ма
и ин фор ми са њем ста нов ни штва
о до бро би ти жи во ти ња, њи хо -

вом по на ша њу и основ ним по -
тре ба ма – пред ла же Ку ра јов.

Шта ка же за кон

За кон о до бро би ти жи во ти ња,
ко ји је у Ср би ји усво јен 2009.
го ди не, је дан је од на пред ни -
јих и мо дер ни јих у це лом све -
ту, а Пан че во је ме ђу пр ви ма
у зе мљи усво ји ло про грам ме -
ра за сма ње ње бро ја улич них
па са.

За кон про пи су је и на чин ра -
да при хва ти ли шта и ази ла за
жи во ти ње, за тим, за бра њу је њи -
хо во зло ста вља ње и уби ја ње,
као и њи хо во на пу шта ње, али
и за не ма ри ва ње и др жа ње у не -
а де кват ним усло ви ма.

У прак си, ка да гра ђа ни при -
ја ве да су на ули ца ма вла снич -
ки пси ко ји су по бе гли или пси
лу та ли це, тим Ко му нал не по -
ли ци је иза ђе на те рен и еви -
ден ти ра про блем.

– Ни је у на шој над ле жно сти
да их хва та мо и збри ња ва мо –

25.000 ди на ра, а чла но ви Ко -
ми си је су се при ли ком од лу -
чи ва ња ру ко во ди ли вр ста ма по -
вре да, за ви сно од „сте пе на ин -
тен зи те та фи зич ких бо ло ва ко -
је је оште ће ни тр пео у од ре ђе -
ном тра ја њу, као и ин тен зи те -
та стра ха ко ји је осе ћао у мо -
мен ту по вре ђи ва ња и евен ту -
ал ног ле че ња”, пи ше у од го во -
ру ко ји је из Скуп шти не гра да
до ста вљен „Пан чев цу”.

Ис ку ство из дру гих гра до ва
по ка зу је да гра ђа ни од вла сти
не рет ко тра же од ште ту и кад
их ује де пас чи ји је вла сник
по знат, твр де ћи да им је по -
вре ду на не ла лу та ли ца. У Ва -
ље ву је от кри ве на гру па ко ја је
уби ла пса, ску ва ла му гла ву да
би је осло бо ди ла ко сти ју, и дез -
ин фи ко ва ном ви ли цом, за па -
ре, за ин те ре со ва ни ма оста вља -
ла на те лу тра го ве ује да на осно -
ву ко јих су тра жи ли од ште ту
од оп шти не! 

Слу чај ста форд

Зва нич на ис тра га тек ће утвр -
ди ти окол но сти и раз лог смр -
ти Р. М. (63) из пан че вач ког
на се ља То по ла ко ју је на пао
пас ра се ста форд у вла сни штву
ње ног си на. Али не што на ту
те му на чел но већ са да мо же да
се ка же.

– Да ле ко нај ве ћи број про -
бле ма у на шем од но су са пси -
ма до ла зи услед њи хо вог не а -
де кват ног др жа ња и не до вољ -
не со ци ја ли за ци је. Љу ди у ве -
ли кој ме ри об ли ку ју ка рак тер
и обра сце по на ша ња пса. Ове
жи во ти ње су ком плек сна жи ва
би ћа, ко ја мо гу да осе те бол,
пат њу, страх, па чак и емо ци је
и у скла ду с тим мо ра мо да се
од но си мо пре ма њи ма – ка же
Иван Ку ра јов.

Редакција „Панчевца”

ПЕТ СИГ НА ЛА ДА ЋЕ ВАС ПАС НА ПА СТИ

По сто је зна ци на осно ву ко јих се мо же пред ви де ти на пад

пса.

l Пси ре пом по ка зу ју раз ли чи те емо ци је, од сре ће, пре -

ко стра ха, до бе са. Ка да реп сто ји ус прав но и мир но, то, из -

ме ђу оста лог, мо же да зна чи да се пас осе ћа угро же ним и

да ће за то по ка за ти агре си ју. Слич но је и са уши ма: ако су

по диг ну те и у гр чу, раз лог за то је мо жда љут ња.

l Кад пас сто ји с раз мак ну тим но га ма, по диг ну том гла -

вом и ис ту ре ним гру ди ма, он по ку ша ва да по ка же сво ју ве -

ли чи ну и на мет не се као до ми нан тан. А то мо же би ти знак

да ће вас у сле де ћем тре ну ује сти.

l Пас ко ји спу сти гла ву, а по диг не оста так те ла, или се

це лом ду жи ном при бли жи зе мљи, мо жда се упра во спре ма

да на пад не. На ко стре ше но кр зно не ка да је упо зо ре ње да ће

жи во ти ња по ка за ти агре си ју.

l Пси углав ном не гле да ју пра во у очи ни љу де ни дру ге

псе. За њих ди рек тан и упо ран по глед у очи пред ста вља прет -

њу. Ако пас не ски да по глед с вас, по ла ко по гле дај те на дру -

гу стра ну. И имај те на уму: ако пот пу но од би ја да вас по гле да,

то мо же би ти знак да же ли да се од бра ни, тј. да на пад не.

l Тре ба се чу ва ти пса ко ји при гу ше но ре жи ду же од не -

ко ли ко се кун ди. На ро чи то ако при том по ка зу је сво је пред -

ње зу бе. Ако пас за ла је на вас, тре ба да за ста не те, за тим

да кре не те не ко ли ко цен ти ме та ра ка ње му и по ка же те да се

не пла ши те. У тој си ту а ци ји тре ба се бе да бо дри те, јер ако

осе ти да се пла ши те, мо же да по ми сли да сте плен и да кре -

не у на пад – са ве ту ју дре се ри па са.

АКО СТЕ НА ПАД НУ ТИ

Чо век, кад га пас на пад не, ре а гу је ин стинк тив но.

Не ма та да мно го пра ви ла, исто је као ка да вас из не на да

на пад не чо век, ре а гу је те ин стинк тив но – ка жу дре се ри.

Је дан од са ве та ко ји мо гу би ти од ко ри сти уко ли ко је до

на па да већ до шло, је сте да про ба те да га уда ри те у сто мак.

Уда р це по гла ви и ле ђи ма пси та да и не осе ћа ју.

Али ако при ру ци има те штап, ка мен или не ки дру ги по -

го дан чвр сти пред мет, то мо же да по мог не. Јер чо век не мо -

же ру ка ма да се од бра ни од пса од 15 ки ло гра ма и те жег.

Мо же те да се поп не те на др во ако га има у бли зи ни, ако

стиг не те... И то је све.

У си ту а ци ји кад је на пад ну то де те, од ра стао чо век има са -

мо две мо гућ но сти: или да под мет не сво ју ру ку да бу де ује -

ден уме сто де те та, или да он ује де пса!

ПР ВА ПО МОЋ КОД УЈЕ ДА

– Ује ди се кре ћу од по вр шин ских огре бо ти на и мо дри ца, па

све до по вре да те ти ва, ми ши ћа и ко сти ју са смрт ним ис хо -

дом. Пр ва по моћ је уда ља ва ње на си гур ну дис тан цу од агре -

сив не жи во ти ње. Ако је ра на по вр шин ска, она се тре ти ра

то плом во дом и са пу ном ка ко би се ис пра ле пр љав шти на и

бак те ри је. Из ма ње ра не се ла га но ис ти сне крв ка ко би се

сма њи ла евен ту ал на кон та ми ни ра ност бак те ри ја ма. Ве ће ра -

не се тре ти ра ју при ти ском чи стом тка ни ном или га зом ка ко

би се ума њи ло кр ва ре ње, па се пре ви ја ју га зом и за во јем. На

ра не, по го то во оне ма ње, мо же да се при ме ни ан ти бак те риј -

ска маст – об ја шња ва за „Пан че вац” др Ми ро слав Теп шић,

лекар у Хит ној по мо ћи, до да ју ћи да је по треб но, ако је мо гу -

ће, утвр ди ти по ре кло пса, уста но ви ти ко је вла сник и да ли је

пас чи по ван од но сно вак ци ни сан про тив бе сни ла.

– Осим у слу ча ју озбиљ ни јих по вре да и ду бљих ује да, ле -

ка ру тре ба да се ја ви те и уко ли ко не зна те да ли је пас вак -

ци ни сан или сте при ме ти ли ње го во чуд но по на ша ње – ка же

Теп шић, на гла ша ва ју ћи да све ра не тре ба да бу ду под над -

зо ром, по што на кнад но мо же до ћи до ин фек ци је, чи ји су

зна ци цр ве ни ло, оток, то пло та и осе тљи вост на до дир.

ка же на чел ник Ко му нал не по -
ли ци је Бог дан Са вић.

– То ра ди „Зо о хи ги је на”, рад -
на је ди ни ца ЈКП-а „Хи ги је на”,
па ми зо ве мо њих. За ко ни су
по о штре ни у по след ње вре ме
кад се ра ди о кућ ним љу бим -
ци ма. Ми слим да смо по ста ли
др жа ва ку чи ћа и ма чи ћа. Ве -
ли ки про блем пред ста вља не -
са ве сно по на ша ње гра ђа на, не -
а де ква тан од нос вла сни ка пре -
ма „љу бим ци ма”. На ба ве де ци
ку че, она се из и гра ју, пас по -
ста не оба ве за, па га вла сник
пу сти на ули цу, иа ко жи во ти -
ња ни је на у чи ла ка ко да се на
њој по на ша, ни је на њој ро ђе -
на – кон ста ту је Са вић.

Та да пси по ста ју град ски. Не
зна се да ли су вак ци ни са ни,
чи по ва ни... „Зо о хи ги је на” пре -
у зи ма на се бе сте ри ли за ци ју,
чи шће ње од па ра зи та и чи по -
ва ње, па их, због ма ло про сто -
ра у ази лу и по сло ву за ко на,
вра ћа у крај гра да где су про -
на ђе ни. Са вић на во ди при мер
ста рог бу вља ка: љу ди из це ле
Ср би је по ве ду са со бом псе, па
их оста ве у на шем гра ду ка ко
не би уме ли да се са ми вра те
ку ћи.

Пси ује да ју, Град пла ћа

На чел ник Ко му нал не по ли ци -
је апе лу је на гра ђа не да не узи -
ма ју псе ако не мо гу или не
же ле да се о њи ма аде кват но
ста ра ју – као о чла но ви ма
поро ди це.

На пу ште не жи во ти ње у од -
ре ђе ним си ту а ци ја ма ре а гу ју
на гло и у афек ту, баш као и
љу ди, и у та квим си ту а ци ја ма
мо же до ћи до по вре ђи ва ња и
ује да. Нај че шће се то де ша ва
услед не ких по ве за них про -
бле ма: на при мер, пас је по -
вре ђен, упла шен или се ра ди
о жен ки ко ја има штен це, а
мо же се де си ти и због то га
што ин стинк тив но ре а гу ју за -
штит нич ки, па на ср ну на не -
ко га ко се по ја ви на њи хо вој
те ри то ри ји.

– Пси ко ји на ули ци жи ве
ду же вре ме ма ње су ве за ни за
те ри то ри ју, бу ду ћи да про стор
де ле с дру гим жи во ти ња ма и
љу ди ма, та ко да је ве ћа ве ро -
ват но ћа да ће агре сив ност ис -
по љи ти бив ши вла снич ки љу -
бим ци, не а дап ти ра ни на но ву
сре ди ну – ка же Иван Ку ра јов.

У про шлој го ди ни на ши су -
гра ђа ни под не ли су 245 зах те -
ва за на кна ду ште те због ује да
па са, а го ди ну да на ра ни је 135.
Град ским про пи си ма пред ви -
ђе но је да мак си ма лан из нос
од ште те ко ју мо же да одо бри
и ис пла ти град ска ко ми си ја бу -
де 50.000 ди на ра, али та су ма
до са да ни ко ме ни је до де ље на.
Обич но се пла ћа из ме ђу 22.000
и 25.000 ди на ра.

Нај че шће пред ла га ни из но -
си за на кна ду ште те кре та ли
су се у ра спо ну од 22.000 до

ГРАД НИ КА КО ДА РЕ ШИ ПРО БЛЕМ ПА СА ЛУ ТА ЛИ ЦА

ЉУ ТИ ТЕ СЕ НА ЉУ ДЕ!

Иван Курајов: 
„Љу ди у ве ли кој 
ме ри об ли ку ју 
ка рак тер и обра сце
по на ша ња пса”.

Град припада и њима

Зависе од човека
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ду го се че ка ло на јед но ста -
ван, а са вр шен ко зме тич ки
апа рат за не ин јек ци о но уно -
ше ње хи ја лу ро на и хи ја лу -
рон ских фи ле ра. На по кон је
сти гао хи ја лу рон пен. Реч је
о ни ма ло ком пли ко ва ном
уре ђа ју, код ко га се при ти -
сак за унос ме зо кок те ла ства -
ра по мо ћу ме ха нич ке опру ге
ко ја при уда ру из ба цу је фи -
лер ди рект но у дер мис. На
овај на чин по сти же се не ин -
ва зив на тех ни ка апли ко ва ња
на но мо ле ку ла хи ја лу ро на ди -
рект но кроз по вр ши ну ко же
у дер мал ни слој на ду би ну
до пет ми ли ме та ра. У за ви -
сно сти од са ста ва и на ме не,
ме зо те ра пиј ски кок те ли и фи -
ле ри ко ји се уно се на овај на -
чин тра ју од ме сец да на до
јед не го ди не.

Овај трет ман нам омо гу -
ћа ва ду бо ку хи дра та ци ју ко -
же, ре ју ве на ци ју, по ве ћа ње
во лу ме на ко же (иде а лан је
за уве ћа ње уса на при род ним
ор ган ским хи ја лу ро ном),
под мла ђи ва ње ко же, по -
пуњава ње на зо ла би јал них
бора и свих ми мич ких бо-
ра, као и под мла ђи ва ње
деколтеа.

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

Хијалурон пен – 
о то ме смо са ња ле

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: две ју не ће ро збрат не, је дан

ри бић, ве за зе ле ни (три шар га ре пе, ко рен

па шка на та, ко рен пер шу на, 1/3 ко ре на це -

ле ра), гла ви ца цр ног лу ка, је дан кром пир,

два-три че на бе лог лу ка, лист ку пу са,

гран чи ца ли ста це ле ра, је дан лист ло во -

ра, би бер у зр ну, ка ши чи ца ше ће ра, со по

уку су и од два и по до три ли тра во де.

За кне дли це од гри за: јед но ја је,

че ти ри ка ши ке гри за, ма ло уља и мр ви ца

со ли.

При пре ма: Ме со опе ри те и ста ви те у хлад ну во ду. Док се во да

ла га но за гре ва, при пре ми те по вр ће за су пу, ољу шти те цр ни лук,

пре се ци те га и ма ло пре пе ци те на плот ни пре ко алу ми ни јум ске фо -

ли је. Кад се по ја ви пе на на по вр ши ни су пе, пре не го што про ври,

по ку пи те је ка ши ком да би су па би ла би стри ја.

До дај те све при пре мље но по вр ће и за чи не, сма њи те тем пе ра ту ру

и ку вај те по лу от кри ве но сат и по до два са та, док ме со не омек ша. Ако

при пре ма те у екс прес лон цу, он да ће се све ску ва ти мно го бр же. Кад

је су па го то ва, из ва ди те ме со и по вр ће, а за тим је про це ди те. До дај -

те ре зан це или за ку вај те кне дли це од гри за или од пи ле ће џи ге ри це.

Пре слу же ња по спи те сит но сец ка ним пер шу ном и по слу жи те то плу.

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

До ма ћа су па

Тра ги чан до га ђај ко ји се збио
у Пан че ву пре не ко ли ко да -
на, про у зро ко ван агре сив ним
на па дом пса на две же не, уз -
не ми рио је мно ге гра ђа не
Пан че ва и на ше зе мље. Убр -
зо су у ме ди ји ма усле ди ле
ана ли зе о раз ло зи ма за агре -
сив но по на ша ње жи во ти ње,
мо гу ћој кри ви ци вла сни ка
или жр тве, уз оба ве зно ци -
ти ра ње од ред би За ко на о до -
бро би ти жи во ти ња. Не ма
сум ње да је овај за кон нео п -
хо дан и ва жан за ре гу ли са -
ње до бро би ти жи во ти ња и
по сту па ка са жи во ти ња ма.
Ја сно је, ме ђу тим, да за ко ни
ни су во ди чи за сва ку жи вот -
ну си ту а ци ју, а прав на по -
моћ ни је до ступ на на те ре ну
на ко јем се исто вре ме но спа -
са ва жи вот но угро же но ли -
це, шти те соп стве ни жи вот
и си гур ност и во ди бри га о
до бро би ти жи во ти ње.

Оста ви ће мо дру штви ма и
ор га ни за ци ја ма за за шти ту
жи во ти ња да да ју сво је

мишље ње о раз ло зи ма за
агре сив ност жи во ти ња. Не -
ка се јав ност сло бод но од ре -
ђу је у по гле ду то га ко је кри -
вац, а ко жр тва. Ме ди цин -
ски рад ни ци и ор га ни ре да
мо ра ју пак да да ју од го во ре
на пи та ња ка ко по сту па ти у
ова квим си ту а ци ја ма, где се
ва га из ме ђу до бро би ти чо -
ве ка и до бро би ти жи во ти ње,
жи во та чо ве ка и жи во та жи -
во ти ње. Да ли ур гент на еки -
па тре ба да бу де са мо не ми
по сма трач кр ва вог пи ра, а
по ли циј ски слу жбе ни ци са
стреп њом да ва га ју ко ли ко
ин тер вен ци ја над раз ја ре -
ном жи во ти њом за ди ре у ње -
ну за ко ном ре гу ли са ну до -
бро бит и од ред бе Кри вич ног
за ко ни ка? Ни смо ли, у стал -
ној по тре би да про на ла зи мо
крив це за све и свја, пот пу -
но за не ма ри ли до бро бит љу -
ди и вред ност људ ског жи -
во та? Тре ба ли да опи су је мо
је зи ву сце ну про сто ри је ис -
пр ска не људ ском кр вљу, мр -
тву же ну из у је да них пот ко -
ле ни ца, бу ти на и по длак ти -
ца, а ону жи ву ого ље них и
сло мље них ко сти ју, па да се
за пи та мо има мо ли пра во да
та ко ла ко осу ђу је мо и пре -
су ђу је мо? Те шко је опи са ти
осе ћа ња чла но ва ме ди цин -
ске еки пе ко ја је уче ство ва -
ла у овој ин тер вен ци ји. Си -
гур но је са мо јед но: по сле
ова квих тра ге ди ја увек раз -
ми шља те да су до га ђа ји мо -
гли да иду дру гим то ком и
да је мо жда не чи ји жи вот
мо гао да бу де спа сен.

Ко ли ко вре ди 
људ ски жи вот

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Кон тра ин ди ка ци је се мо -
гу ја ви ти код при ме не не -
сте рил них суп стан ци, уља -
них су спен зи ја, суп стан ци с
па ра бе ном и ра зним пар фе -
ми ма (алер ге ни), као и код
ло кал них ин фек ци ја (ак не,
хер пес…).

Код при ме не хи ја лу рон
пе на не ма пе ри о да опо рав -
ка ни мо дри ца. На кон не ко -
ли ко ми ну та или са ти, у за -
ви сно сти од осе тљи во сти, ко -
жа се скроз сми ру је, а ре -
зул тат се од мах ви ди. Та ко -
ђе, не ма по тре бе на но си ти
ане сте тик, јер је трет ман без -
бо лан и брз. Це на трет ма на

је при сту пач на, а ко рист је
ви ше стру ка, бу ду ћи да је дан
по сту пак по кри ва и хи дра -
та ци ју и во лу мен и про блем
бо ра.

Хи ја лу рон пе ном се мо гу
ра ди ти трет ма ни то ком це ле
го ди не без бо ја зни од УВ зра -
че ња и ви со ких тем пе ра ту -
ра, што је ве ли ка пред ност у
од но су на ин јек ци о не фи ле -
ре, ки се ли не и дру ге ин ван -
зив не трет ма не.

Око 2% ма ли ша на
има про блем

Симп то ми ни су исти
у свим уз ра сти ма

Вест да је де чак од два на ест го -
ди на из јед ног се ла на ју гу на -
ше зе мље из вр шио са мо у би ство
за то што ни је мо гао да под не се
кри ти ке због ло ших оце на, по -
тре сла је про шлог ме се ца чи та -
ву Ср би ју. Од са ме по ми сли да
јед но де те окон ча свој жи вот и
пре но што је он истин ски по -
чео, сте же се ср це, али се бу ди
и оправ да на за бри ну тост, тим
пре што ово ни је пр ви слу чај
са мо у би ства де це и мла дих ни
у на шој зе мљи ни у све ту.

Ова тра ге ди ја по но во је по -
кре ну ла ва жна пи та ња: по сто ји
ли де пре си ја код ма ле де це,
како да пре по зна мо ње не зна -
ке, шта је узро ку је, ка ко да ре а -
гу је мо ка да уо чи мо симп то ме,
ка ко да то ста ње раз ли ку је мо
од про ла зног не рас по ло же ња...
Те ма је и ви ше не го ком плек -
сна, а ми смо од го во ре на мно -
га од ових пи та ња ус пе ли да
про на ђе мо у удру же њу „Пси хо -
ге не за”, где смо раз го ва ра ли с

ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА СА МО У БИ СТА ВА КОД МЛА ДИХ (1)

ИМАТЕ ЛИ ДЕ ПРЕ СИВНО ДЕТЕ

се оче ку је да пре по зна ју њи хо -
ву пат њу и пру же им по др шку
или упу те на ле че ње – ис ти че
Ја дран ка Гру ји чић Ђу рић.

Она до да је и то да је вр ло ва -
жно да се упо зна мо са симп то -
ми ма де пре си је код де це и мла -
дих, ка ко би смо мо гли да уо -
чи мо већ и са ме пр ве зна ке ка -
да се ја ве. Раз го вор о пробле му

мо же мо по мо ћи де те ту у овим
си ту а ци ја ма.

– Ка да су у пи та њу тра у мат -
ски до га ђа ји, као што су раз вод
или смрт у по ро ди ци, нео п ход -
но је да од ра сли од но сно ро ди -
те љи има ју ме ха ни зме ко ји ма
ће пре ва зи ћи соп стве ну кри зу,
ка ко би успе шно по мо гли де те -
ту да про ђе кроз њу. Не за бо ра -
ви мо да де ца нај че шће уче по
мо де лу и да од ро ди те ља усва -
ја ју ка ко обра сце по на ша ња, та -
ко и обра сце емо ци о нал ног
реаго ва ња. У овим си ту а ци ја ма
са ве ту је се укљу чи ва ње струч -
них осо ба – пси хо ло га, пси хо -
те ра пе у та, а по по тре би и пси -
хи ја та ра, ка ко би се по мо гло
по ро ди ци да за јед нич ким ресур -
си ма пре ва зи ђе кри зу – ис ти че
Ја дран ка Гру ји чић Ђу рић.

Уко ли ко при ме ти те симп то -
ме де пре си је код свог де те та,
пси хо лог са ве ту је да раз го ва -
ра те с њим и да га охра бри те
да вам се отво ри.

– Из ра зи те сво ју за бри ну тост,
ре ци те ко је сте спе ци фич не про -

ме не у по на ша њу и емо ци о нал -
ном ре а го ва њу при ме ти ли и
охра бри те де те да с ва ма по де -
ли осе ћа ња. Мо же се де си ти да
оно не же ли да при зна про блем,
мо же би ти по сра мље но или се

мо же упла ши ти да га не ће те
раз у ме ти. По ку шај те да га раз -
у ве ри те и да стек не те ње го во
по ве ре ње. По тра жи те по моћ
деч јег пси хи ја тра или пси хо ло -
га и при чај те с на став ни ком и
при ја те љи ма ва шег де те та. Раз -
го ва рај те с де те том ка да ни је
рас тр за но и ка да ни сте у жур -
би. Дај те му до зна ња да сте ту
и да га без у слов но при хва та те.
Из бе га вај те да да је те са ве те и
по ста вља те усло ве и не по ку -
ша вај те да опо врг не те де пре -
сив на осе ћа ња, чак и ако вам се
емо ци је ко је де те по ка зу је чи -
не бе сми сле ним и не ра ци о нал -
ним. Уко ли ко не по ка же те са о -
се ћа ње, де те ће сма тра ти да га
не раз у ме те и не схва та те озбиљ -
но. Под сти чи те фи зич ку ак тив -
ност и дру же ње код де те та. Ин -
фор ми ши те се и охра бруј те и
сво је де те да што ви ше са зна о
де пре си ји. То ће му по мо ћи да
схва ти да ни је је ди но с та квим
про бле мом и да бо ље раз у ме
шта му се до га ђа – са ве ту је Ја -
дран ка Гру ји чић Ђу рић.

Све о узро ци ма и симп то ми -
ма де пре си је код адо ле сцен та,
као и о то ме ка ко се она ле чи и
шта ви као ро ди тељ мо же те
пред у зе ти, про чи тај те у на ред -
ном бро ју „Пан чев ца”.

Јадран ком Гру ји чић Ђу рић, пси -
хо ло гом и пси хо те ра пе у том.
Јадран ка је мно гим на шим су -
гра ђа ни ма по зна та из Са ве то -
ва ли шта за мла де и Са ве то ва -
ли шта за брак и по ро ди цу, ко ја
су, за хва љу ју ћи по др шци Гра -
да, то ком про шле го ди не бес -
плат но ра ди ла у Пан че ву.

За бри ња ва ју ћа ста ти сти ка

У нај ве ћем бро ју слу ча је ва са -
мо у би ству, ба рем код од ра слих,
прет хо ди пе ри од де пре си је. Иа -
ко ве ћи на љу ди ми сли да су
де ца пре ма ла да би има ла та -
кве те го бе, ре ал ност је са свим
дру га чи ја. Ста ти сти ка, на и ме,
по твр ђу је да при бли жно 2% де -
це и 4–8% адо ле сце на та бо лу је
од де пре си је.

По да ци ка жу и да је упра во
де пре си ја во де ћи узрок смр ти у
уз ра сту од је да на ест до два де сет
че ти ри го ди не, као и да 40–90%
мла дих с де пре си јом има још
не ки пси хи ја триј ски по ре ме ћај,
као што су анк си о зни по ре ме -
ћај по на ша ња или хи пер ки нет -
ски по ре ме ћај с по ре ме ћа јем па -
жње и зло у по тре бом пси хо ак -
тив них суп стан ци. За ни мљи во
је да ра не пси хо а на ли тич ке те -
о ри је го во ре о по сто ја њу де пре -
си је чак и код бе ба, и то већ
након осмог ме се ца жи во та.

– Де пре си ја се свр ста ва у
основ не афек тив не од го во ре
чо ве ка и мо же по ста ти озби -
љан пси хич ки по ре ме ћај ко ји
зах те ва укљу чи ва ње пси хи ја -
тра и пси хо ло га у про цес ле че -
ња. О по ре ме ћа ју се ра ди ка да
де пре сив ни симп то ми има ју
не га тив не по сле ди це на сва ко -
днев но функ ци о ни са ње и зна -
чај но ре ме те ква ли тет жи вље -
ња. Иа ко се де пре си ја код мла -
дих мо же из ле чи ти, са мо јед -
на од пет де пре сив них мла дих
осо ба се ле чи. За раз ли ку од
од ра слих, ко ји има ју спо соб -
ност да са ми по тра же по моћ,
мла ди нај че шће за ви се од ро -
ди те ља, на став ни ка и дру гих
осо ба из бли ског окру же ња, ко -
је се о њи ма бри ну и од ко јих

и пру жа ње по др шке пр ви су ко -
ра ци у опо рав ку.

Ка да је сум ња оправ да на

По вре ме на ло ша рас по ло же ња,
ту га или бур не емо ци о нал не ре -
ак ци је нор мал ни су део де тињ -
ства и адо ле сцен ци је, али де -
пре си ја је не што дру го. Ро ди -
те љи се че сто пи та ју ка ко да
пре по зна ју ка да се ра ди о раз -
вој ној фа зи, а ка да има осно ва
за сум њу на озбиљ ни ји про блем.

– Иа ко су ди јаг но стич ки кри -
те ри ју ми за де пре си ју исти за
де цу и од ра сле, по сто ји раз ли -
ка из ме ђу из ра жа ва ња симп -
то ма код де це, адо ле сце на та и
од ра слих. Де те пред школ ског
уз ра ста ни је до вољ но вер бал -
но ни ти ин тро спек тив но, ка ко
би мо гло про на ћи ре чи да опи -
ше ста ња ко ја ука зу ју на де -
пре си ју. Оно по ка зу је углав ном
со мат ске симп то ме де пре си је
– жа ли се на бо ло ве у сто ма ку,
муч ни ну, гла во бо ље. По ред то -
га, је дан од до ми нант них симп -
то ма де пре си је код мла ђе де це
је раз дра жљи вост: ла бил ност
рас по ло же ња, по ви ше на агре -
сив ност, ни ска то ле ран ци ја на
фру стра ци ју... Не до ста так осе -
ћа ња за до вољ ства и ра до сти је
још је дан ди јаг но стич ки кри -
те ри јум на ко ји по себ но тре ба
обра ти ти па жњу – об ја шња ва
на ша са го вор ни ца.

Пре ма ње ним ре чи ма, нај -
че шћи узро ци де пре си је код
де це су ве ли ке про ме не у по -
ро дич ној ди на ми ци, као што
су раз вод, смрт у по ро ди ци и
пре се ље ње. По ред ово га, по не -
кад и уо би ча је не жи вот не окол -
но сти, по пут ро ђе ња мла ђег
бра та или се стре или по ла зак
у вр тић или шко лу, мо гу би ти
„оки дач” за де пре си ју. Јед но
од нај ва жни јих пи та ња ко је се
са мо по се би на ме ће је сте како

Јадранка Грујичић
Ђурић: „Де пре си ја је 
во де ћи узрок смр ти у 
уз ра сту од 11 до 24
године, а 40–90% 
мла дих с депре си јом има
још неки психијатријски
пореме ћај”.

СОС ТЕ ЛЕ ФОН

Цен тар „Ср це” из Но вог Са да је во лон тер ска, не вла ди на, не -

про фит на ор га ни за ци ја ко ја се ба ви пру жа њем емо тив не по -

др шке осо ба ма у кри зи и пре вен ци јом са мо у би ста ва.

Услу ге Цен тра су бес плат не и има те пра во да оста не те ано -

ним ни. Број СОС те ле фо на ко ји мо же те по зва ти од 17 до 23

са та је 0800/300-303, а имејл адре са је vanja@centarsrce.org.

То ком рад ног вре ме на Цен тра мо же те раз го ва ра ти с во лон -

те ри ма и пу тем чет-ру бри ке на сај ту www.centarsrce.org.

Недостатак задовољства и радости је упозоравајући симптом
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Плаћамо коришћење
интернета сви, али
ретки и зарађују

Живе у Панчеву,
плату примају од
компанија из САД

Мно ги Пан чев ци, ком пју тер -
ски пи сме ни мла ди љу ди, про -
на шли су за по сле ње на ин тер -
не ту. Они од ку ће ра де за ком -
па ни је и по сло дав це ши ром
све та. Пре ма ис пи ти ва њу ко је
је спро вео бе о град ски Цен тар
та ис тра жи ва ње јав них по ли -
ти ка, Ср би ја је по бро ју та квих
рад ни ка већ го ди на ма у са мом
вр ху у све ту. Има 3,52 ди ги -
тал на рад ни ка на хи ља ду ста -
нов ни ка, а САД – 1,72. Об ја -
шње ње за ову до ми на ци ју у
вир ту ел ном све ту је про сто: код
нас не ма до вољ но по сло ва у
ре ал ном све ту...

Раз го ва ра ли смо с не ким на -
шим су гра ђа ни ма ко ји „ра де
на ин тер не ту”.

Ди ги тал ни маг

Жељ ко Су ба шић је ди рек тор
аген ци је за ди ги -
тал не ко му ни ка ци -
је „LBS Team”. Ме -
ђу пр ви ма је по чео
да ра ди у овој сфе -
ри, а да нас ње гов
по сао чи не са ве то -
ва ње, осми шља ва -
ње би знис стра те -
ги ја и еду ка ци ја.

Аген ци ја „LBS
Team” пр ва је осно -
ва ла тим за за шти -
ту филм ских пра -
ва у овом де лу
Евро пе. Са ра ђи ва -
ла је с не ким од
нај ве ћих свет ских
ком па ни ја.

– На по чет ку ове
ди ги тал не при че ко ри сти ли смо
штап и ка нап, јер јед но став но
ни смо има ли ко га да ко пи ра -
мо, ни ти да на у чи мо ка ко се
не што ра ди – ка же он.

Пи та мо га, по ма ло не при -
стој но, и за пла те у ди ги тал -
ном би зни су.

– Ту има нов ца, али он је
углав ном у ру ка ма ве ли ких
ком па ни ја, ко је од ре ђу ју прав -
це раз во ја. Да нас је фра за
„при сто јан жи вот” ре ла тив на.

За ра де је су из над срп ског про -
се ка, ма да то ни је слу чај у
свим сег мен ти ма. У аген ци ја -
ма ко је се ба ве ди ги тал ним
ко му ни ка ци ја ма и мар ке тин -
гом ра де љу ди за не баш пре -
те ра но ве ли ка при ма ња. Кад
вам по сао за ви си од јед ног по -
гре шног „кли ка” или сло ва,
ни је вам угод но – ре као је
Жељ ко Су ба шић.

Он под се ћа да се у Пан че ву
да ле ке 2007. го ди не пр ви пут
оку пи ла за јед ни ца бло ге ра у
Ср би ји и ка же да је наш град
дао мно ге пи о ни ре и у ди ги -
тал ним ко му ни ка ци ја ма.

– Мно ге мо је ко ле ге и при -
ја те љи из Пан че ва успе шни су
да ле ко из ван гра ни ца на ше зе -
мље – ра де од го вор не по сло ве
за ве ли ке ин тер на ци о нал не
ком па ни је и за успе шне до ма -
ће фир ме. Али на ша при вре да
још увек не функ ци о ни ше тр -
жи шно. Свет је ду бо ко ушао у
че твр ту ин ду стриј ску ре во лу -
ци ју, на ша при вре да још увек
ни је – кон ста ту је Су ба шић.

Пред ност он лајн ра да, по ње -
го вим ре чи ма, је сте у то ме што
се по сао мо же оба вља ти с би ло
ко је тач ке на све ту где по сто ји
ин тер нет ве за. Ма шта о то ме
да се јед ног да на од се ли на Та -
сос, пе ца и пи ше – и да не ма
при ступ ин тер не ту.

„Ју тјуб” као на чин жи во та

Је дан од нај по зна ти јих ју тју -
бе ра у Ср би ји та ко ђе је из на -
шег гра да. Алек сан дар Ци ле
Ле шта рић во ди ка нал „Срп ски
ту то ри ја ли”, ко ји пра ти пре ко

че ти ри сто хи ља да љу ди. Ци ле
је по чео да се ба ви сни ма њем
ви део-са др жа ја 2008. го ди не,
а 2011. го ди не, за вре ме сту ди -
ја ин фор ма ти ке, по кре нуо је
са да шњи ка нал о но во сти ма у
обла сти тех но ло ги је. Је дан је
од ау то ра и ор га ни за то ра фе -
сти ва ла „Balkan Tube Fest”.

– Ово ни је кла си чан по сао с
рад ним вре ме ном. Ја сам стал -
но у то ме, увек раз ми шљам
шта бих мо гао да сни мим, или

од го ва рам на по -
ру ке и ко мен та ре.
По ред то га, ту су
са стан ци и, на рав -
но, сни ма ње и
мон ти ра ње. У јед -
ном ин тер вјуу сам
одав но ре као не -
што што и да ље ва -
жи, а то је: „Ју тјуб”
ни је по сао, то је
на чин жи во та! Да -
кле, и кад сам на
од мо ру, лап топ
или те ле фон увек
су ту не где у бли -
зи ни ка ко бих мо -
гао да по ста вим
ви део-клип на „Ју -
тјуб”, да од го во -

рим на ко мен тар или да за пи -
шем не ку иде ју – ка же овај
пан че вач ки ју тју бер. 

У по чет ку је све ра дио бес -
плат но, а са да су, ка же, и до -
ма ће ком па ни је схва ти ле ва -
жност ди ги тал ног мар ке тин га.

Мно ги по ку ша ва ју да иду ње -
го вим сто па ма.

– Ја ко ду го сам на „Ју тју бу”
и због то га сам је дан од нај -

пре по зна тљи ви јих у на шој зе -
мљи, што ми да је ве ли ку пред -
ност. Та ко ђе, мој ка нал је ори -
јен ти сан на тех но ло ги ју, а та -

квих не ма мно го у Ср би ји, па
ми кон ку рен ци ја не угро жа ва
за ра ду – об ја снио је Ци ле.

Он ка же да је нај ве ћа пред -
ност овог по сла то што ни је ве -
зан за ме сто и што мо же сам
да ор га ни зу је сво је вре ме. Ње -
гов план је да се исе ли из со бе
у ко јој сни ма и да у Пан че ву
на пра ви сту дио у ком ће пра -
ви ти но ве кли по ве.

Ко су ути цај ни?

Пан чев ка Ан дреа Ба ба је ин -
флу ен сер и ди ги тал пи-ар ме -
на џер у аген ци ји „Пи о ни ри ко -
мју ни кејшнс” и њен по сао је
да пра ти рад, на ви ке и по на -
ша ње ути цај них љу ди у он лајн
све ту и да их по ве зу је са од ре -
ђе ним брен до ви ма. Ка же да
вре ме углав ном про во ди на
„Ин ста гра му” и
„Ју тју бу”, а у па у -
за ма је на дру штве -
ној мре жи „Феј -
сбук”. Чи та бло го -
ве и пор та ле и
прати рад стра них
ин флу ен се ра и
аген ци ја.

– Ин флу ен се ри
да нас има ју моћ
да ути чу на од лу -
ке сво јих пра ти ла -
ца и по мог ну им
да се од лу че при
ода би ру брен до ва,
као и да пре не су
њи хо ве по ру ке –
об ја шња ва Ан дреа.

Она се овим по -
слом ба ви не што
ви ше од го ди ну да на и до па да
јој се, јер се „у ди ги тал ном
све ту стал но не што но во
дешава”.

– Да нас се ско ро сви ба ве
ин тер не том на не ки на чин. Све
је ди ги та ли зо ва но. Знам да у
на шем гра ду има до ста љу ди
ко ји ра де у обла сти раз во ја
софт ве ра, ди зај на. Та ко ђе, има
до ста ме на џе ра дру штве них

мре жа, но ви на ра и ин флу ен -
се ра ко је по сао ве зу је за ин -
тер нет – при ча Ан дреа.

Иа ко са са рад ни ци ма углав -
ном раз го ва ра пу тем ин тер не -
та, ка же да јој је ко му ни ка ци ја
ужи во ипак дра жа, јер се на
са стан ци ма увек ра ђа ју нај бо -
ље и нај леп ше иде је. 

Мно го ра да, мно го нов ца

Са ва Ма рин ко вић је су о сни вач
кре а тив не ди ги тал не аген ци је
„Focal Point” и ве ли ки део по -

сло ва ња му је у он -
лајн све ту.

– Ка жу да ће до -
ћи вре ме да се ваш
по сао не ће ви де ти
ако ни сте он лајн,
али ја сма трам да
је то вре ме одав но
сти гло. Рад пре ко
ин тер не та омо гу -
ћа ва не за ви сност,
сло бо ду, кре а тив -
ност и ве ћу за ра -
ду. Ма на му је што
се ду го се ди за ра -
чу на ром – ка же
Ма рин ко вић.

И он сматра да
у на шем гра ду има
мно го IT  струч ња -
ка, али да не тре ба

има ти пре ве ли ка оче ки ва ња:
– По треб но је да сви зна ју да

ни шта не па да с не ба, већ се
за и ста пу но ра ди – за кљу чу је
овај пан че вач ки про гра мер.

На пре до ва ње од ку ће

Ме ђу за по сле ни ма у он лајн
све ту има и оних ко ји ма је ин -
тер нет са мо ка нал ко му ни ка -
ци је са оста лим за по сле ни ма.
Сла ђа на Је ре мић ра ди за фир -
му ко ја не ма кан це ла ри ју у
Срби ји.

– Ко му ни ка ци ја с ко ле га ма
је мно го бо ља не го ужи во. Сви
су кон цен три са ни на по сао и
рет ко се до ти че мо дру гих те -
ма. Кли јен ти су озбиљ ни по -
слов ни љу ди и ин те ре сант не
лич но сти, па ми по сао при ја –
ис та кла је Сла ђа на Је ре мић.

С ко ле га ма се ре ал но су сре -
ће не ко ли ко пу та го ди шње, не -
где у све ту, на сај мо ви ма, ра -
зним ра ди о ни ца ма у Бе о гра ду
и жур ка ма.

– Ин те ре сант но је ка ко о не -
ком мо же те сте ћи пот пу но по -
гре шну сли ку ка да га ви ђа те са -
мо пре ко ка ме ре или ко му ни -
ци ра те пу тем меј ла. За јед ног
по слов ног парт не ра из Син га -

пу ра би ла сам убе -
ђе на да је луц ка сти
де ки ца због на чи -
на на ко ји пи ше, а
ис по ста ви ло се да
ни је мно го ста ри ји
од ме не – об ја шња -
ва Сла ђа на.

Она сма тра да
ова вр ста по сла
омо гу ћа ва бр же
про фе си о нал но на -
пре до ва ње и бо ље
уса вр ша ва ње.

– Нај дра же ми је
што сам по бе гла од
срп ског ме наџ мен -
та, али и од срп -
ских рад ни ка. У Ср -
би ји и да ље пре о -
вла ђу је страх од си -

ро ма штва и то нас спре ча ва да
се бо ри мо за сво ја пра ва и бо ље
рад не усло ве. Ја сам до са да то
ре ша ва ла та ко што по бег нем с
по сла ко ји ми се не сви ђа и
идем да ље. Ово је пр ви пут да
ни куд не же лим да бе жим – ка -
же убе ђе но Сла ђа на.

М. М.

Жи ви мо у све -
ту са зда ном на
сно ви ма. Сно -
ви нам омо гу -
ћа ва ју да ис -
ку си мо оно
што смо из гу -
би ли и оно
што ни кад ни -
смо има ли. У
сно ви ма па ра -
ли зо ва ни мо -
гу да хо да ју;
сле пи мо гу да
ви де. Ле ка ри
су ко ри сти ли
сно ве као ин -
стру мент у по ста вља њу ди јаг -
но за; умет ни ци су се осла ња -
ли на њих у по тра зи за на -
дах ну ћем. Сно ви су пу то каз
ко ји нас во ди ка то ме да и
буд ни здра ви је и срећ ни је са -
ња мо и жи ви мо.

Ово је књи -
га о на у ци и
про шло сти; то
је при ча о то -
ме ка ко су ра -
ни је кул ту ре за -
бо ра вља ле сно -
ве и ка ко их ко -
нач но по но во
от кри ва мо. Док
бу де те са зна ва -
ли ко ли ко је
ваш уну тра -
шњи жи вот жи -
во пи сан док
спа ва те, ве ро -
ват но ће те по -

же ле ти че шће да пам ти те сно -
ве. Пи та ња су ста ра сто ле ћи -
ма, али но ва ис тра жи ва ња у
на у ци и пси хо ло ги ји – у спре -
зи с пра ста рим и ми стич ним
ве ро ва њи ма – ба ца ју но во све -
тло на зна че ње и свр ху сно ва.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко ли ко
се че сто за ми сли те над сво -
јом суд би ном. „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 „64 да -
на” за два на ша чи та о ца или
чи та тељ ке ко ји су нај кре а -
тив ни је од го во ри ли на то
пита ње.

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

„Над сво јом суд би ном из -
бе га вам да се за ми слим, жи -
вим жи вот дан по дан, сат по
сат, гу рам по ла га но свој суд -
бин ски то чак.” 061/2400...

„Кад год сам се за ми сли ла
над сво јом суд би ном, во зи ли
су ме у Хит ну на оба ра ње при -
ти ска. Сад ми је док тор за -
бра нио да то ра дим.”
064/1590...

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
ка да се од лу чу ју за чај. Они
ће осво ји ти по је дан при ме -
рак књи ге „Кћи план та же ра
ча ја” Џе нет Ма кла уд Тро тер.

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:

„У по след ње вре ме све че -
шће се од лу чу јем за чај. У
пи та њу је, на рав но, ва ле ри ја -
на. 064/3928...

„Са мо кад сам бо ле стан. За
све оста ле при ли ке ту је ви -
њак.” 064/2904...

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

Д. К.

Два читаоца који до среде, 13. марта, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико
водите рачуна о исхрани?”, наградићемо по једним пример-
ком књиге „Масти – гориво вашег организма” др Џозефа Мер-
кола. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном бро-
ју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

Како ради наше
тело и коју вр-
сту горива ко-
ристи на наје-
фикаснији на-
чин, како из-
гладнети ћели-
је рака (а не
оштетити здра-
ве ћелије), на
који начин трај-
но уклонити не-
жељене кило-
граме, повећати
снагу и физич-
ку издржљивост,
изоштрити мен-
талне способно-
сти и побољшати памћење –
питања су која занимају сва-
кога од нас. Одговори на њих
налазе се на једном месту – у
новој књизи доктора Џозефа
Мерколе: „Масти – гориво ва-
шег организма”.

Доводећи у пи-
тање митове о ма-
стима, исхрани и
оздрављењу, аутор
даје практична
упутства, која ће
вам омогућити да
преузмете контро-
лу над својим
здрављем, било да
сте болесни и же-
лите да оздрави-
те, било да сте
здрави и желите
то и да останете.
Бројни савети ће
вам помоћи да из-
губите вишак ки-

лограма, јер ћете у овој књи-
зи наћи једноставне и ефи-
касне савете, као што је на
пример овај: да бисте брзо
утолили глад или повећали
енергију – само поједите ка-
шику кокосовог уља.

Ма сти – го ри во 
вашег ор га ни зма

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

За што са ња мо

Два чи та о ца ко ји до сре де, 13. мар та, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Да ли
са ња те и ка кви су вам сно ви?”, на гра ди ће мо по јед ним при -
мер ком књи ге „За што са ња мо” Алис Роб. Нај за ни мљи ви је
од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на -
гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

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

жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Пи ће за све при ли ке

Жељко Субашић

Андреа Баба

Александар Циле Лештарић

Сава Маринковић

Слађана Јеремић

НА ИН ТЕР НЕ ТУ ВИ ШЕ ПА РА

У ан ке ти Цен тра за ис тра жи ва ње јав них по ли ти ка дат је и

по да так да ди ги тал ни рад ни ци за ра ђу ју ви ше од сво јих ко -

ле га у тра ди ци о нал ној еко но ми ји. Ка ко је на ве де но, њи хо -

ва про сеч на ме сеч на бру то за ра да је око 120.000 ди на ра, а

пла та офлајн за по сле них – 68.000 ди на ра.

Али никад не знате да ли ћете и колико посла имати

следећег месеца и колико ћете зарадити.

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ ЗА РА ЂУ ЈУ НА ИН ТЕР НЕ ТУ

ПО САО НА СТРУ ЈУ
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НАШ ГОСТ: ЛЕ ГЕН ДАР НИ РУ КО МЕ ТАШ МИ ЛАН КР СТИЋ КР ЛЕ

ОСО ВИ НА ОД ЧЕ ЛИ КА – ДУ ША ПРЕ ВЕ ЛИ КА
Родио се 15. јануара сада већ
давне 1945. године, а његови
родитељи Душан и Даница си-
гурно нису могли ни да наслу-
те да су на свет донели будућу
рукометну ведету која ће зади-
вити не само Југославију већ
целу Европу, па и свет. Спорт-
ска звезда је рођена код про-
фесора Драгана Јелића у ОШ
„Ђура Јакшић” у Панчеву, 1959.
године, а на рукометном небу
сијала је пуних пола века. Ње-
гово име је златним словима
уписано у богатој историји РК-
а „Динамо”, за који је, с капи-
тенском траком око руке, на-
ступао целу деценију. Одиграо
је 489 мечева и постигао пре-
ко 2.000 голова, а 1970. године
је с репрезентацијом Југосла-
вије освојио бронзану медаљу
на Светском првенству у Фран-
цуској. Да, ово је прича о ле-
гендарном Милану Крстићу Кр-
лету, изразитом рукометном
„бомбардеру” од кога су стре-
пели голмани широм Старог
континента.

Овај ви тал ни се дам де сет че тво -
ро го ди шњак ра до је при стао да
са чи та о ци ма „Пан чев ца” по -
де ли сво ју пре бо га ту спорт ску
исто ри ју.

Од мах по за вр шет ку осмо го -
ди шње шко ле, за јед но са сво -
јим дру га ри ма, клуп ску ка ри је -
ру је за по чео у ОРК-у Пан че во.

– Би ло је то те шко вре ме, не -
ма шти на, 1962. го ди на... По -
сле ОРК-а Пан че во оти шао сам
у Бе о град, ко ји је та да пред во -
дио наш су гра ђа нин Бо да Мар -
ган. Јер, знао сам да у „Ди на -
му” не бих имао ме ста у ти му
по ред игра ча као што су би ли
Фак си, Си пе, Кец ман, Вре ба -
лов... Про вео сам две го ди не
игра ју ћи за ОРК Бе о град у Дру -
гој са ве зној ли ги, а по том и јед -
ну се зо ну у „Во ждов цу” – с мно -
го емо ци ја у гла су и очима пре -
мо та ва свој жи вот ни филм по -
пу лар ни Кр ле.

Тро феј „не стао” за трен

У „Ди на мо” је до шао као два -
де се то го ди шњак же љан до ка -
зи ва ња, али био је све стан да
су Пан чев ци та да има ли мо -
ћан тим.

– Ух, се ћам се као да је ју че
би ло. Еки па пу ту је у Тр бо вље,
а на ме сту ле вог бе ка не при ко -
сно вен је био Бр ња Плав шић,
из ван ре дан играч. Ни сам био
на спи ску пут ни ка, а он да су
ме љу ди из клу ба про на шли у
де вет уве че на на шем Кор зоу:
Кр ле, па куј се за Сло ве ни ју,
Бра на не пу ту је. Од и гра ли смо
не ре ше но 13:13, дао сам два
го ла на тој, мо јој пр вој зва нич -
ној утак ми ци у дре су „Ди на -
ма”. Би ла је то Пр ва са ве зна
ли га СФРЈ, а игра ло се на шља -
ци, на отво ре ном... Див но вре -
ме, пред во дио нас је То ки Ра -
гуш, сја јан тре нер, још бо љи
чо век; мно го сам на у чио од ње -
га – памти наш са го вор ник.

По сле две го ди не оти шао је
Фак си, по том и Вре ба лов, а на
ме сто тре не ра „Ди на ма” до шао
је ле ген дар ни Ро би Се не ши.

– Убр зо смо по ста ли вр ло мо -
ћан тим. Пред сед ник на ше оп -
шти не, али и клу ба, био је Ђу ра
Ма рин ко вић. До шли су Кра ја и
Ле кић из „Зве зде”... Ха рали смо

Ју го сла ви јом.  Два пу та смо би -
ли дру ги и два пу та тре ћи у
шам пи о на ту. Куп Ју го сла ви је
нам је 1972. го ди не из ма као за
три се кун де. Еј! Игра ли смо у
на шој ха ли про тив ба ња луч ког
„Бор ца”, ко ји је та да био пр вак
Ју го сла ви је и Евро пе. Во ди ли
смо са 16:15, а он да смо у по -
след ње три се кун де при ми ли
гол ко ји нас је од вео у про ду -
жет ке, па по том и пе на ле. За
„Бо рац” је бра нио чу ве ни Ар -
сла на гић, нај бо љи гол ман на
све ту у то вре ме. Он нам је отео
тро феј – са осме хом пре при ча -
ва Кр ле нај све тли је тре нут ке
„Ди на мо ве” исто ри је.

Ми лан Кр стић је већ та да
по стао играч ко га су мно ги же -
ле ли у сво јим ре до ви ма. Био је

– За и ста је див но би ло у Ди -
цен ба ху, не за бо рав не го ди не,
али сам и по ред свих по ну да
пре шао у Бир ке нау, где сам
био и тре нер и играч. Био је то
но ви иза зов за ме не. Од мах
смо на пра ви ли пра ви бум и пр -
ве го ди не по мом до ла ску пла -
си ра ли смо се у Бун де сли гу.
Не за бо рав ни мо мен ти, 7.500
љу ди је на ули ца ма про сла вља -
ло наш успех. Иза зо ви су би ва -
ли све ве ћи, па сам 1981. го ди -
не пре шао у Нир нберг. Се ћам
се да сам та да уго стио и мој
„Ди на мо”, за ко ји су игра ли
Љу ба Об ра до вић, Ка ли на и
оста ли – каже овај чо век с ду -
шом ве ли ком као Пан че во.

У до мо ви ну се вра тио 1987.
године, али не у „Динамо” већ
се об рео у ка ча ре вач ком
„Јединству”.

– Хтео сам да отво рим сер -
вис за ау то мо би ле „вол во”, али

По сле де це ни је игра ња у „Ди -
на му” узео сам нај пре три ме -
се ца не пла ће ног од су ства у
По шти, јер ни сам знао шта ме

оче ку је у Не мач кој, и пот пи -
сао сам за „Ди цен бах”. У де -
би тант ској утак ми ци по сти гао
сам се дам го ло ва, а те пр ве
се зо не по ста ли смо и пр ва ци

при чу, ње го ви нај ве ћи „тро фе -
ји”, по ред ћер ке и си на, је су
уну чи ћи На ђа, Ма те ја и Петра.

– Ћер ка пре да је не мач ки је -
зик у шко ли, син је про фе сор

фи зич ког вас пи та ња и ру -
ко мет ни тре нер, али пра -
ви де дин ген на сле ди ла
је На ђа. Оба ве зно гле дам
ње не на сту пе у рит мич -
кој гим на сти ци. Су зе ми
кре ну ка да осво ји ме да -
љу, а за сва ки тро феј –
зна се: пре ми ја и жур ка
– по ен ти ра по но сни деда.

За и ста је ве ли ка при -
ви ле ги ја по зна ва ти ова -
кву људ ску гро ма ду, а
ка мо ли се де ти с њим за
истим сто лом. По што -
ван је и оми љен где год
да се по ја ви. Истин ска
ле ген да Пан че ва и ју -
го сло вен ског ру ко ме та
– Ми лан Кр стић Кр ле.
Та ко ве ли ки, а та ко
наш.

ју жне гру пе Бун де сли ге – при -
се ћа се Ми лан.

Гастарбајтерски дани

Кр ле је и у тој зе мљи осво јио
сим па ти је свих љу би те ља ру -
ко ме та, спорта ко ји је у Не -
мач кој био од мах иза фуд ба -
ла по по пу лар но сти. Као нај -
бо љи стре лац Бун де сли ге, од
спон зо ра клу ба до био је но ви
ау то мо бил – би ла је то „сим -
ка 1100”. Но ви не су бру ја ле о
мом ку из Пан че ва. „Јед на осо -
ви на од че ли ка”, пи сао је та -
да „Спорт ки кер”; „Ми лан Кр -
стић одстре лио Ној ха у зен”,
био је ве ли ки на слов у „Офен -
бах по сту”...

ДУ ГА ИСТО РИ ЈА ДО МА ОМЛА ДИ НЕ

Пам ти три ве ка
Јед на од нај ду го веч ни јих гра -
ђе ви на у Пан че ву, ко ја је пре -
жи ве ла не ко ли ко епо ха, је сте
згра да да на шњег До ма омла -
ди не. Ка да је по диг ну та да ле -
ке 1875. го ди не као вој на бол -
ни ца, у по чет ку ју је ко ри сти -
ла ау стро у гар ска вој ска. По
за вр шет ку Пр вог свет ског ра -
та пре ла зи у ру ке срп ске ар -
ми је, а од 1920. го ди не, на
осно ву од лу ке Вој ног ми ни -
стар ства Кра ље ви не Ср би је и
град ских вла сти Пан че ва, по -
ста је бол ни ца у ко јој су се све
до по чет ка Дру гог свет ског
ра та ле чи ле ру ске из бе гли це,
до шља ци из те ве ли ке зе мље,
ко ји су оста ви ли траг не са мо
у Пан че ву већ у це лој Ср би ји.

Ка да је наш град осло бо ђен
1944. го ди не, Ру ску бол ни цу
је пре у зе ла Ју го сло вен ска на -

род на ар ми ја, по сле че га се у
тој згра ди на ла зи ла ко ман да
бри га де. На кон што су из на -
шег гра да из ме ште ни сви вој -
ни објек ти, та згра да је до де -
ље на омла ди ни и кул тур но-
умет нич ким дру штви ма, а од
1975. го ди не то ме сто по ста је
Дом омла ди не, ка ко га зна ју и
да на шње ге не ра ци је. Про шле
го ди не тај обје кат је ре но ви -
ран за хва љу ју ћи до на ци ји од
2.700.000 ди на ра ко ју је да ла
Нафт на ин ду стри ја Ср би је.

Ка да су ру ски ле ка ри ко ји
су до шли у Пан че во и ме ди -
цин ске се стре пре у зе ли тај
обје кат 1920. го ди не, он је
био у ве о ма ло шем ста њу, без
на ме шта ја и опре ме. Ме ђу -
тим, све се про ме ни ло на бо -
ље ка да су при пад ни ци ру ске
за јед ни це у Пан че ву по че ли
да из ме ђу се бе при ку пља ју
до на ци је.

За хва љу ју ћи то ме не са мо
да су ком плет но пре у ре ђе не
про сто ри је не го су у згра ди
отво ре ни ги не ко ло шко-аку -
шер ска ам бу лан та и ин тер -
но оде ље ње. То ни је све, јер
је Ру ски са на то ри јум (ка ко
се бол ни ца зва ла) имао 110
кре ве та за па ци јен те, три
опе ра ци о не са ле, ла бо ра то -
ри ју, пре ви ја ли ште, ам бу лан -
ту, апо те ку, ка би нет с ренд -
ген ским уре ђа јем и би бли о -
те ку с мно го струч них књи -
га, а у по ро ди ли шту је ро ђе -
но 900 де це.

За ни мљи во је да је 1932.
го ди не на том ме сту ро ђе на
и на ша по зна та сли кар ка Оља
Ива њиц ки. Ње на по ро ди ца је
до шла у Пан че во за јед но с
број ним из бе гли ца ма по сле
Ок то бар ске ре во лу ци је.

Ка да се то ме до да и по да -
так да је у окви ру Ру ског са -
на то ри ју ма по сто ја ла и цр -
ква (у њу су до ла зи ли при -
пад ни ци ру ске за јед ни це, али
и та да шњи Пан чев ци), не чу -
ди што је та бол ни ца ду го
сма тра на за је дан од нај бо -
љих и нај о пре мље ни јих ме -
ди цин ских обје ка та на те ри -
то ри ји та да шње Ср би је.

Ру ска бол ни ца у Пан че ву
је са мо је дан од тра го ва ко је
су иза се бе у Ср би ји оста ви ли
при пад ни ци ру ске за јед ни це.
У на шем гра ду су не ка да ства -
ра ли умет ни ци ко ји су до шли
из те зе мље; би ло је глу ма ца,
а ма ло је по зна то да је згра да
ста ре По ште де ло ар хи те ка -
та из Ру си је. По ле по ти се из -
два ја ју ико не у Пре о бра жен -
ском хра му, де ло сли ка ра при -
пад ни ка ру ске за јед ни це.

М. Г.

Некадашња Руска болница

ШЛОЈ ДЕР ЗИЦ

– Док сам бо ра вио у Нир нбер гу, био сам чест гост код јед -

ног Нем ца, ве ли ког за љу бље ни ка у ру ко мет, у ка фа ни ко ју

је на звао „Шлoјдерзиц”, што у пре во ду зна чи „из ба ци ва ње

се ди шта”, а од но си ло се на нас тре не ре. Долазио је мој ве -

ли ки при ја тељ Вла до Штенцл, а ту сам упо знао и фуд бал -

ске тре не ре, та ко ђе ве ли ке ле ген де, као што су Це зар Лу ис

Ме но ти и Фа био Ка пе ло – до да је наш са го вор ник.

мо тор на сна га пан че вач ке еки -
пе, ср це ти ма. Ка да је играо
Кр ле, играо је и „Ди на мо”.

– Же ле ли су ме и Ба ња лу -
ча ни у сво јим ре до ви ма, а он -
да је сти гао и по зив из Не -
мач ке. Би ла је то 1975. го ди -
на. Ло мио сам се ду го. Од „Ди -
на ма” сам до био стан, имао
сам до бар по сао у По шти...
Има ли смо тур не је по це лој
Евро пи, ко је су тра ја ле и по
ме сец да на. За ми сли са мо,
кре не мо ау то бу сом, па усле де
но ће ња у Се жа ни, Сан ре му,
Ка ну, Мо на ку... С „Ди на мом”
сам про пу то вао це лу Евро пу,
би ли смо и на Ислан ду, у
Швед ској смо спа рин го ва ли
до ма ћој ре пре зен та ци ји, игра -
ли смо у Пор ту га ли ји ка да је
Фран ко био на вла сти, у Шпа -
ни ји смо ту кли „Бар се ло ну”.
Ма, учи ли су од нас да игра ју
ру ко мет. Ипак, од лу чио сам.

ПР ВО КРОЈФ, А ПО СЛЕ И КР ЛЕ

Ми лан Кр стић је с ре пре зен та ци јом Ју го сла ви је осво јио брон -

за ну ме да љу на Свет ском пр вен ству у Па ри зу 1970. го ди не.

– То је не што по себ но. Та брон за ми је ка сни је до не ла и

на ци о нал ну пен зи ју. Тре ба ло се из бо ри ти за ме сто у на ци о -

нал ном ти му у зе мљи ко ја је та да има ла осам на ест ми ли о -

на ста нов ни ка. Се лек тор је био Вла до Штенцл, а игра ли су:

Ар сла на гић, По кра јац, Ко стић, па за ме не нај бо љи играч на

све ту Ла вр нић… Имао бих ме сто и у се лек ци ји ко ја је 1972.

три јум фо ва ла на ОИ у Мин хе ну, али спре чи ла ме је по вре -

да пре по на. У јануару 1972. опе ри сао ме је чу ве ни док тор

Не шо вић, ко ји је пре ме не опе ри сао и ле ген дар ног Јо ха на

Крој фа – ни шта не за бо ра вља Кр ле.

ме је по звао ди рек тор ПИК-а
у Ка ча ре ву Ду шан Ши мић. По -
стао сам тре нер „Је дин ства”,
али сам по вре ме но и ула зио у
игру. Над ме та ли смо се у Дру -
гој ли ги „Се вер”, за јед но с „Ди -
на мом”. Ма ло нам је не до ста -
ја ло да Ка ча ре во до би је пр во -
ли га ша. Ра дио сам као тре нер
и у До ло ву, Ко ви ну. У „Ди на -
мо” ме је вра тио Ба та Лу кић,
би ла је то 1992. го ди на. Је два
смо скр пи ли тим, ра ди ли смо
за џа бе... Тре нер ску, али и ру -
ко мет ну ка ри је ру, за вр шио сам
у Вр шцу 2010... Би ло је ле по
док је тра ја ло – ка же Ми лан
Кр стић.

Оства рио је Кр ле одав но сво -
је сно ве, ис цр тао је свој жи вот
упе ча тљи вим сли ка ма, али кад
са сво је 74 го ди не за о кру жи

О ФАК СИ ЈУ

На по чет ку сво је ка ри је ре

Ми лан Кр стић је играо 

и с Ду ша ном Па ти ћем

Факсијем.

– Нај бо љи играч свих

вре ме на у Пан че ву, не ма

ди ле ме. Ка кву је он ду плу

фин ту имао, то је не што не -

мо гу ће. А тек скок-шут! Па

он ско чи и док па да, би ра

угао где ће да по ша ље лоп -

ту. Чу до је био наш Фак си.

Мно го сам на у чио од ње га

– са се том у гла су ка же

Ми лан.

Насловна страна из 1975.

Кад Крле скида цепелин – у Килу 1979. године

Милан Крстић

Владимир Деановић
Денди

У пе так, 1. мар та, пре ста ло је
да ку ца ср це још јед ног ис так -
ну тог Пан чев ца. Пре ми нуо је
Вла ди мир Де а но вић Ден ди.

Ве ли ки ру ко мет по чео је да
игра у но во фор ми ра ном РК-у
„Ди на мо”, као осам на е сто го ди -
шњи гим на зи ја лац, а био је у
са ста ву еки пе ко ја је 1948. го -
ди не од и гра ла пр ву зва нич ну
утак ми цу.

С Ден ди јем у ти му „Ди на -
мо” је исте го ди не осво јио ти -
ту лу пр ва ка Вој во ди не, а у се зо ни 1949/50. клуб из на шег
гра да по стао је шам пи он Ср би је и пла си рао се у Пр ву ли -
гу та да шње Ју го сла ви је.

Вла ди мир Де а но вић Ден ди је са сво јим са и гра чи ма
дао из у зе тан до при нос ве ли ком успе ху „Ди на ма”, ко ји је
1951. го ди не био ви це шам пи он Ју го сла ви је.

За де сет го ди на игра ња ве ли ког и ма лог ру ко ме та Ден -
ди је за РК „Ди на мо” на сту пио на 150 утак ми ца и по сти -
гао 106 го ло ва.

Са ак тив ним игра њем пре стао је 1957. го ди не, по све -
тив ши се сво јој про фе си ји ве те ри на ра.

Не ду го по сле то га ак ти ви рао се у клуп ским струк ту ра -
ма, па је и на тај на чин на ста вио да до при но си раз во ју
ру ко мет ног спор та.

Пред сед ник му шког РК-а „Ди на мо” био је два пу та: од
1967. до 1969. го ди не и од 1986. до 1987. го ди не, а био је
и пр ви чо век Жен ског ру ко мет ног клу ба „Ди на мо” и Оп -
штин ског ру ко мет ног са ве за Пан че во.

Вла ди мир Де а но вић Ден ди је са хра њен у по не де љак, 4.
мар та, на Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Не ка му је веч на сла ва!

IN ME MO RI AM

Алек сан дар Жив ко вић



Пред Осми март га ле ри ја „Бо -
ем” по тра ди ци ји пру жа при -
ли ку сли кар ка ма да пред ста -
ве свој рад, а у че твр так, 28.
фе бру а ра, би ло је дво стру ко
ви ше раз ло га за до ла зак у по -
ме ну ту уста но ву, ко ја функ -
ци о ни ше под окри љем стар -
че вач ког До ма кул ту ре, с об -
зи ром на то да су из ла га ле
две ака дем ске умет ни це.

Реч је о се стра ма Ди ми -
трић, ко је су већ го ди на ма за -
по сле не у про све ти. Ове Стар -
чев ке су иза се бе оста ви ле без -
број де ла и у ме ђу вре ме ну
сте кле ма ги стар ску ти ту лу.

Те ве че ри Ма ри ја је по ка -
за ла рас ко шан та ле нат слу -
же ћи се тех ни ком су ви пастел,
а на сли ка ма су се на шли ак -
то ви у по за ма бес крај не сре -
ће и за до вољ ства у чу де сним

ни јан са ма, ка ко их је про ко -
мен та ри сао умет нич ки ди -
рек тор по ме ну те га ле ри је –
Че до мир Ке сић.

С дру ге стра не, не што мла -
ђа Ива на Ди ми трић Пе шић
при ка за ла је школ ски при -
мер вр хун ских цр тач ких спо -
соб но сти. Ра ди се о по ет ском
ре а ли стич ком при сту пу с пси -
хо ло шком ди мен зи јом.

Из ло жбу је на ја вио ди рек -
тор До ма кул ту ре Дар ко
Јешић, а ова по став ка би ће
до ступ на по кло ни ци ма умет -
но сти до 21. мар та.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” на ста -
ви ли су про лећ ну сад њу рав -
на њем те ре на, ва ђе њем ста -
рих ста ба ла и са ђе њем но вих.
У то ку су ра до ви на мо сту
пре ко По ња ви це, а уско ро по -
чи ње из град ња но вог пар кин -
га код фуд бал ског игра ли шта.

Ба нат ско Но во Се ло: Удру же -
ње же на „Но во се љан ке/Bobo-
acele” ор га ни зо ва ло је пе ту из -
ло жбу под на зи вом „У су срет
Осмом мар ту” у не де љу, 3.
мар та, у ма лој са ли До ма кул -
ту ре. На истом ме сту у пе так,
8. мар та, у 17 сати, КУД ДАК
при ре ди ће кон церт за мај ке.

До ло во: Ор га ни за ци о ни од -
бор 59. ве ли ког фе сти ва ла
фол кло ра Ру му на из Вој во ди -
не одр жао је са ста нак код гра -
до на чел ни ка, ко ји је при хва -
тио да бу де пред сед ник тог
те ла, а то ком сле де ће не де ље
би ће по де ље на и дру га за ду -
же ња. Ау ди ци ја у До ло ву за
деч ји фе сти вал (пла ни ран за
17. и 18. мај) би ће одр жа на 6.
апри ла, док ће за Ве ли ки (21–
23. ав гу ста) би ти упри ли че на
20. апри ла и 4. ма ја. Ви ше
ин фор ма ци ја на те ле фо не
263-40-06 и 060/56-888-12.

Гло гоњ: На зах тев Ме сне за -
јед ни це, рад ни ци ЈКП-а „Зе -
ле ни ло” пот кре са ли су др ве ће
у ве тро за штит ном по ја су на
ма ги страл ном пу ту ка Ја бу ци,
чи ме је по ве ћа на ви дљи вост
при из ла зу по љо при вред ни ка
са атар ских пу те ва. Удру же ње
же на по во дом Осмог мар та
ор га ни зо ва ће за ба ву у До му
кул ту ре. Ло вач ка сек ци ја упри -
ли чи ла је из бор ну скуп шти ну,
а но ви-ста ри пред сед ник је
Ви о рел Мар ја ну.

Ива но во: У скло пу при пре ма
за дан шко ле, ко ји ће би ти
обе ле жен 16. мар та, у то ку је
сре ђи ва ње глав ног дво ри шта,
где ће би ти по ста вље на лет -
ња учи о ни ца. По ред то га, по -
са ђе ни су тра ва, цве ће и ра но
по вр ће. Ова обра зов на уста -
но ва уче ству је и у так ми че њу
„Зе ле не шко ле Вој во ди не”.

Ја бу ка: Рад ни ци ЈКП-а „Вод-
-ком” су, по ред одр жа ва ња ка -
на ла, очи сти ли и уста ве на
Та ми шу, а по на ло гу Ме сне
за јед ни це те ре та ну на отво -
ре ном су обо га ти ли но вом
спра вом. Кре а тив не ра ди о ни -
це по во дом Да на же на за децу
дру гог раз ре да при ре ђи ва не
су у До му кул ту ре, а из ло жба

тих ра до ва би ће отво ре на у
пе так, 8. мар та, у 12 са ти, у
та мо шњој га ле ри ји. Три би на
про тив на си ља у по ро ди ци
упри ли че на је у пе так, 1. мар -
та, од 17 са ти, у про сто ри ја -
ма Ме сне за јед ни це.

Качарево: Радници кому -
налног предузећа припремају
садњу младица дрвећа у Про -
летерској улици дуж обнов -
љеног дренажног канала. У
оквиру другог дела пројекта
„Блогерка са села” одржано
је предавање у петак, 1. марта,
у свечаној сали Месне зајед -
нице. Дечја представа „Ја сам
чудо видео” изведена је у уто -
рак, 5. марта, у Дому омла -
ди не. Ловачка секција одр -
жала је изборну скупштину у
недељу, 3. марта, а председник
је поново Милорад Ђу ри ца.

Омо љи ца: Рад ни ци јав них ко -
му нал них пред у зе ћа „Зе ле -
ни ло” и „Омо љи ца” кре са ли
су гра не на ба ва ни штан ском
и гро чан ском атар ском пу ту.
Од бој ка шки клуб „Мла дост
1973” пла си рао се у плеј-оф
као пр ви на та бе ли на кон пр -
вен ства сво је ли ге.

Стар че во: Де ле га ци ја Од ре -
да из ви ђа ча „На дел” уче ство -
ва ће на скуп шти ни Са ве за из -
ви ђа ча Вој во ди не у не де љу,
10. мар та, у Бе лој Цр кви. Ру -
ски ска кор бенд „The Dead
President”, као и са ста ви
„Украт ко Штеф” и „Хи дро -
ген” на сту пи ће у че твр так, 14.
мар та, од 21 сат, у ККК-у.
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Месне актуелности 

Стар че во у нај бо љој
по зи ци ји

Про ши ре ње мре же на
Омо љи цу и Ива но во
на че ка њу

Мо гућ ност ко ри шће ња га са као
без бед ног, по у зда ног и увек
упо тре бљи вог при род ног енер -
ген та, по ред ста нов ни ка гра да,
се вер них се ла и Бре стов ца, још
увек не ма ју Стар чев ци, Омољ -
ча ни и Ива нов ча ни.

Ипак, ка ко ства ри сто је, на -
кон го ди на за тиш ја, има на де
да ће се и то уско ро про ме ни ти.

У то ку по ста вља ње це во во да

Пре ма ре чи ма Дра га на Мај -
сто ро ви ћа, ди рек то ра фир ме
„МТ Га сТел”, ко јој је по ве ре на
га си фи ка ци ја ју жних се ла, ра -
до ви на том по слу со лид но на -
пре ду ју. То се, пре све га, од но -
си на Стар че во, где је у Спољ -
но стар че вач кој ули ци у то ку
из град ња ди стри бу тив ног че -
лич ног га со во да сред њег при -
ти ска до 16 ба ра у про јек то ва -
ној ду жи ни од 1.395 ме та ра.
Кра јем про шле го ди не из ве де -
ни су гра ђе вин ски и ма шин -
ски ра до ви на тра си га со во да у
ду жи ни од 1.142 ме тра од Бо -
рач ке ули це у Вој ло ви ци до ло -
ка ци је за мер но-ре гу ла ци о ну
ста ни цу пре ко пу та ра фи не риј -
ске „ка пи је 2”.

– Овај по сао об у хва тио је све
нео п ход не зе мља не ра до ве а да
при том ули це и пу те ве ко ји су
се укр шта ли с тра сом ни смо
пре ко па ва ли, већ смо их под -
бу ша ва ли и ту да про вла чи ли
за штит не це ви, а укуп но је по -
ло же но 1.265 ме та ра рад них и
за штит них це ви. По ред то га,
ура ђе на су заваривања и нео п -
ход на ге о дет ска и ра ди о граф -
ска сни ма ња че лич них це ви,
ка тод на за шти та и ис пи ти ва -
ња хи дро и зо ла ци је. Ове го ди -
не сле ди на ста вак из град ње ди -

СЕЛО

ПО ЈА ЧА НЕ АК ТИВ НО СТИ НА ДО ВО ЂЕ ЊУ ПРИ РОД НОГ ЕНЕР ГЕН ТА

ГАС НЕ ШТО БЛИ ЖИ ЈУ ЖНИМ СЕ ЛИ МА
стри бу тив ног че лич ног га со во -
да сред њег при ти ска до 16 ба -
ра у ду жи ни од 100 ме та ра, од
по ло же ног де ла га со во да код
Бо рач ке ули це, као и при кљу -
чи ва ње на по сто је ћи че лич ни
га со вод код објек та „Гра нек -
спор та”. Би ће ура ђе на и мер -
но-ре гу ла ци о на ста ни ца МРОС
„Стар че во”, про јек то ва ног ка -
па ци те та од 5.500 ме та ра куб -
них, пре ко пу та глав ног ула за
у Ра фи не ри ју. От по че та је и
из ра да про јек та ди стри бу тив -
ног по ли е ти лен ског га со во да
ни ског при ти ска до че ти ри ба -
ра – од по ме ну тог МРОС-а, па
кроз Стар че во, све до мо ста на
На де лу, ка Омо љи ци. Ко на чан
за вр ше так све га на ве де ног, упр -
кос на шем за ла га њу, за ви си ће
и од дру гих фак то ра, по пут из -
да ва ња од го ва ра ју ћих до зво ла
– на во ди Мај сто ро вић.

С тим у ве зи он ис ти че да је
у то ку про це ду ра за до би ја ње
ло ка циј ских усло ва, што прет -
хо ди про це су сти ца ња гра ђе -
вин ске до зво ле, на кон че га сле -
ди из ра да про јек та за из град -
њу ди стри бу тив ног по ли е ти -
лен ског га со во да.

– Циљ је до во ђе ње га са у
стар че вач ку ди стри бу тив ну га -
сну мре жу и ка сни је у Омо љи -
цу и Ива но во. Ка да бу ду до би -
је не све са гла сно сти, усле ди ли
би ра до ви на по ла га њу по ли е -
ти лен ског га со во да. За Стар -
че во већ има мо упо треб ну до -
зво лу за 51.980 ме та ра мре же,
од укуп но из гра ђе них 53.857
ме та ра, а за оста так ће мо под -
не ти зах тев у скла ду са За ко -
ном о оза ко ње њу обје ка та. Крај -
ња на ме ра је да за о кру жи мо
тех но ло шки функ ци о нал ну це -
ли ну у том ме сту, то јест да
ди стри бу тив на га сна мре жа бу -
де тех нич ки спрем на за упо -
тре бу. На осно ву то га би „МТ
Га сТел” от по чео про це ду ре за
при ба вља ње ли цен ци за опе -
ра то ра ди стри бу тив ног си сте -
ма, јав ног снаб де ва ча и снаб -
де ва ча – тр гов ца при род ним

га сом. Та да би Стар чев ци мо -
гли да се при кљу чу ју и ко ри -
сте при род ни гас – на ја вљу је
ди рек тор.

Тре ба још улагати

Што се Омо љи це ти че, из гра -
ђе но је 41.800 ме та ра ди стри -
бу тив не га сне мре же (ДГМ) од
про јек то ва них 51.400, а за да -
ље ра до ве на њој тре ба обез бе -
ди ти фи нан си је.

– Све што је ура ђе но на кон
ду гог ста ја ња у не за вр ше ном
ста њу у Стар че ву, за кључ но с
до би ја њем упо треб не до зво ле,
тре ба по но ви ти и за Омо љи цу,
и то упо ре до с ра до ви ма на за -
вр ша ва њу и евен ту ал ном про -
ши ре њу ди стри бу тив не га сне

мре же. По треб но је про јек то -
ва ти и из ве сти дру гу фа зу за
по ли е ти лен ски га со вод, ко ји би
по ве зао сек циј ске сла ви не на
ула зу у Омо љи цу и на кра ју
Ива но ва. На ве де не по сло ве тре -
ба ло би ра ди ти па ра лел но, ка -
ко би Омољ ча ни што пре до би -
ли при род ни гас. У Ива но ву до
са да ни шта ни је ура ђе но, из у -
зев пла ни ра ња, али ако би био
обез бе ђен но вац, та мо шња ди -
стри бу тив на га сна мре жа би ла
би гра ђе на за јед но са омо љич -
ком – пред ви ђа Мај сто ро вић.

Све у све му, и да ље ти ња на -
да да ће га си фи ка ци ју у до -
глед но вре ме до че ка ти и ста -
нов ни ци по ме ну тих три ју пан -
че вач ких на се ља.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

НО ВО СЕ ЉАН КЕ ПРИ РЕ ДИ ЛЕ ИЗ ЛО ЖБУ ХЕ КЛЕ РА ЈА

Шустиклом у су срет Осмом мар ту

НОВА ПОСТАВКА У ГАЛЕРИЈИ „БОЕМ”

Се стре Ди ми трић 
у ак ци ји

Удру же ња же на по сто је у свим
пан че вач ким ме сти ма. И сва
она на овај или онај на чин обе -
ле жа ва ју Осми март, а углав -
ном је реч о по став ка ма ра -
зних цвет них аран жма на или
дру гих руч них ра до ва при клад -
них за по ме ну ти пра зник.

Овог пу та пр ве су то учи ни -
ле „Но во се љан ке/Boboacele”,
ко је већ пет го ди на, прак тич -
но од свог осни ва ња, при ре ђу -
ју из ло жбу под на зи вом „У су -
срет Осмом мар ту”.

Њи хо ва пред сед ни ца Сне жа -
на Ба ба ис ти че да им је на ме -
ра би ла да под се те на по ма ло
за бо ра вље ну тех ни ку спра вља -
ња укра са за сто ло ве и дру ге
по вр ши не у ку ћи.

– Из ло жи ли смо ве ли ки број
ра до ва. Не ке од њих при ре ди -
ле су на ше чла ни це, док је је -
дан део са чу ван још од на ших
ба ка. Ту су и на ма дра ги пред -
ме ти, по пут гра мо фо на или ра -
дио-при јем ни ка, пре ко ко јих су
ти ми љеи обич но ста ја ли. Иа ко

хе кла ње тра жи мно го вре ме на
и тру да, оно, на жа лост, ви ше
ни је пре те ра но у мо ди, па се
не чи ји ви ше ча сов ни рад мо же
до би ти и за ми зер них пет сто
ди на ра. Сто га се тру ди мо да, у
по пла ви ра зних но во та ри ја, са -
чу ва мо тра ди ци о нал не вред но -
сти, а ти ме не за бо ра ви мо ко
смо – на во ди пред сед ни ца.

Ме ђу пет на е стак ак тив них
же на у удру же њу је и Ма ри ја
Ар де љан, јед на од оних ко је су
би ле нај а гил ни је у ве зи са изра -
дом хе кле ра ја, па је цео је дан
па но на пу њен ње ним ра до ви -
ма. Не што од то га је и на -
следила од пре да ка, по ред 
осталог и јед не ру ка ви це и 
це лу-цел ца ту хе кла ну ха љи ну.

– Не ка да је жен ско де те мо -
ра ло да се раз у ме у руч не ра до -
ве. При том, ја то за и ста во лим,
иа ко је, ре ци мо, за је дан украс
преч ни ка де сет цен ти ме та ра
потреб но чак че ти ри-пе т са ти
ин тен зив ног ра да. Во лим хе -
кле рај и ко ри стим га, као и по -

ро ди ца ста ри јег си на, док мла -
ђег то јед но став но не за ни ма –
ка же вред на Но во се љан ка.

Ово удру же ње по свим по ка -
за те љи ма до бро функ ци о ни ше,
прем да не по се ду је свој про -
стор, али му га ра до усту па ју
Дом кул ту ре и удру же ње го лу -
ба ра. На то се на до ве зу је и чла -
ни ца Гор да на То пић, ре чи ма
да по др шка сти же с ра зних
стра на – од по је ди на ца до ин -
сти ту ци ја, а тре ба ло би да уско -
ро, по за вр шет ку уре ђе ња та ва -
ни це Ме сне за јед ни це, до би ју
и свој ку так, где би од ло жи ли
и ве ли ку ко ли чи ну ра до ва.

– Циљ на шег дру же ња ни је
са мо лич на са тис фак ци ја, већ
и и же ља да про мо ви ше мо ово
ме сто, као и да очу ва мо и не гу -
је мо тра ди ци ју, кул ту ру и оби -
ча је, ка ко срп ске и ру мун ске,
та ко и за јед нич ке. Као про свет -
на рад ни ца, за ла жем се и за
укљу чи ва ње де це у ра ди о ни це,
а про шле го ди не смо, ре ци мо,
ра ди ли вез с уче ни ци ма че твр -
тог раз ре да, ко ја су по том уче -
ство ва ла и на из ло жби. Што се
дру гих су гра ђан ки ти че, мно ге
би нам се при кљу чи ле, али им
не до зво ља ва ју ра зни објек тив -
ни фак то ри, јер ово је ипак ве -
ли ка оба ве за: пу ту је мо ме сеч -
но бар је дан пут, уче ству је мо у
го то во свим се о ским ак тив но -
сти ма, па не кад има мо и по три
до га ђа ја то ком да на, а у ве ли -
кој ме ри се и са мо фи нан си ра -
мо, што је мно ги ма озби љан из -
да так – за кљу чу је То пи ће ва.

И же не у дру гим ме сти ма
обе ле жи ће свој пра зник, а о
то ме би ће ре чи у на ред ном
„Пан чев цу”.

Председница Снежана Баба отвара догађај

Радови код Рафинерије одмичу

ПОВОЉНОСТ ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Субвенције
за гориво

Пријављивање пољопри-
вредника заинтересованих
за субвенције за гориво по-
чело је 1. марта и трајаће
све до 30. априла, а да би
на то стекли право, потреб-
но им је само да попуне
захтев, који могу наћи на
сајту Министарства пољо-
привреде или га узети у
Управи за трезор и пољо-
привредним саветодавним
службама.

Према речима ресорног
министра Бранислава Не-
димовића, ратарима би, на-
кон предаје поднеска, у ро-
ку од два до три дана на ра-
чуне легао новац, и то на
основу следећег критерију-
ма: по хектару им за ше-
здесет литара дизел-горива
следује по двадесет дина-
ра, односно укупно по хи-
љаду двеста.

Ова повољност односи се
искључиво на власнике
активних пољопривредних
газдинстава.
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ИЗ ЛО ЖБА КА РИ КА ТУ РА И ИЛУ СТРА ЦИ ЈА

ЗА ГОР ИЗ НА ШЕГ СО КА КА
Културни телекс

Из ло жбе
Че твр так, 7. март, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти: из -
ло жба „Ими ти ра ње ин тим ног” Ива на То ма но ви ћа и „Ку да” Је -
ле не Ми ло.

Пред ста ве
Су бо та, 9. март, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред ста -
ва за де цу „Ка ко су на ста ле ру жне ре чи”.

Те мат ски про грам
Че твр так, 7. март, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
про мо ци ја књи ге „На ста нак и не ста нак јед не др жа ве – Прав -
да за ме мо ран дум” ау то ра Алек сан дра Ди ки ћа.

Сре да, 13. март, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло -
ви ћа: пред ста вља ње из да вач ке ку ће „Де ре та”.

Сре да, 13. март, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке: пре -
да ва ње „Ме ха ни зам ме ке оку па ци је”.

Му зи ка
Че твр так, 7. март, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”: кон -
церт уче ни ка со ло пе ва ња из кла се проф. Ива не Јо сић.

Че твр так, 7. март, 21 сат, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
кон церт кла сич не му зи ке Или је Ко сти ћа и Со фи је Сви дер ски.

Че твр так, 14. март, 18 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
јав ни час уче ни ка свих од се ка.

Пе так, 8. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не: кон -
церт са ста ва „Ни чим иза зван” и пан че вач ког бен да „Рам па”.

Сре да, 13. март, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон церт
Ами ре Ме ду ња нин.

Че твр так, 14. март, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон церт
„Ин спи ра ци је за ви о ли ну и хар фу” дуа „Едит”.

– Те шко је об ја сни ти за што
љу ди у Ср би ји во ле За го ра.
Ми слим да је раз лог то што
се овај стрип по ја вио у вре ме
ка да ни је би ло та ко обим них
стрип-све за ка на на шем тр -
жи шту, об ја вљи ва них у не -
дељ ним раз ма ци ма. Сва ке не -
де ље сте чи та ли по де бе ло

стрип-из да ње, мно ги клин ци
су би ли оду ше вље ни тим фор -
ма том. За гор је лик ко ји је,
слич но као дру ги ли ко ви из
по пу лар не кул ту ре, по ну дио
хе рој ску сли ку с ко јом је ла -
ко иден ти фи ко ва ти се. Ка да
сте кли нац, ла ко је би ти оду -
ше вљен та квом ше мом, пре -
ма ко јој је дан сна га тор из

чистог ен ту зи ја зма на сто ји да
се бо ри про тив свет ских за -
ла. Ка сни је схва ти те да у
ствар но сти та кве ма ски ра не
див-фи гу ре за пра во не по сто -
је, али осе ћа те не ку вр сту но -
стал ги је за тим на ив ним про -
јек ци ја ма. За гор је био пред -
мет оду ше вље ња, али и ме та

сар ка стич них освр та, по пут:
да ли тај чо век ика да ме ња
ма ји цу? Лич но, имам раз у -
ме ва ња за оба на чи на по сма -
тра ња – ре као је Зо граф за
наш лист.

Он ка же да из ме ђу ита ли -
јан ске про дук ци је стри па и сце -
не на на шим про сто ри ма по -
сто ји не ка спо на.

– У пи та њу су срод ни на ро -
ди, тач ни је – сли чан мен та -
ли тет. То знам по што и сам
об ја вљу јем у тој зе мљи. У бив -
шој Ју го сла ви ји су „Алан
Форд”, „За гор” и дру ги стри -
по ви би ли ме ђу нај по пу лар -
ни ји ма. Иа ко су би ли сме ште -
ни у аме рич ки ми ље, за пра во
су би ли кре и ра ни у ком ши лу -
ку, у Ита ли ји. Ка ко то да су
за пра во би ли по пу лар ни ји од
аме рич ких стри по ва? Очи -
глед но да у овом де лу све та
ипак по сто ји сен зи би ли тет ко -
ји има сво је ори ги нал не фи -
не се – за кљу чио је пан че вач -
ки стрип-цр тач.

Ме ђу по се ти о ци ма из ло жбе
би ло је до ста љу би те ља овог
стри па, ме ђу ко ји ма је и Ми -
лош, ко ји по се ду је око пет хи -
ља да стри по ва о За го ру. Он је
од де се те го ди не чи тао овај
стрип, јер је во лео тај свет у ко -
ји су га стри по ви из ме шта ли. С
об зи ром на то да је стри по фил,
за ње га је ова из ло жба ве ли ки
спек такл – ка ко он ка же, као да
су до шли „Ро линг стон си”.

Из ло жба је пре ми јер но по -
ста вље на на „Но во сад ском
стрип-ви кен ду” 2017. го ди не,
а 2018. го ди не у зре ња нин ском
На род ном му зе ју. За ин те ре со -
ва ни ће мо ћи да је по гле да ју у
фо а јеу Кул тур ног цен тра до
19. мар та.

РЕ ТРО СПЕК ТИВ НА ИЗ ЛО ЖБА ФО ТО ГРА ФИ ЈА

Ал’ има љу ба ви мо је
У На род ном му зе ју Пан че во у
пе так, 8. мар та, у 19 са ти, би ће
отво ре на из ло жба фо то гра фи -
ја ни шког умет ни ка Ива на Ха -
џи Здрав ко ви ћа Со се (1952–
2013), ко јом је у Га ле ри ји са -
вре ме не умет но сти Ниш обе -
ле же на пе то го ди шњи ца умет -
ни ко ве смр ти но вем бра 2018.
го ди не. Ау тор ка из ло жбе је Ива -
на Здрав ко вић, ку стос је Људ -
ми ла Ђу кић, а ди зај нер ка Је -
ле на Ма ца но вић.

Стих „Ал’ има љу ба ви мо је”
Бран ка Миљ ко ви ћа сим бо ли -
зу је ве ли ку љу бав Ива на Ха џи
Здрав ко ви ћа пре ма фо то гра -
фи ји и те ма ма ко је њом ове -
ко ве ча ва.

Ин те ре со ва ње за фо то гра фи -
ју и по крет не сли ке 1971. го -
ди не од во ди Со су из Ни ша у
Бе о град, где упи су је тек осно -
ва не сту ди је ка ме ре при Фа -
кул те ту драм ских умет но сти.
Иду ћи у ко рак са са вре ме ном

тех но ло ги јом, уса вр ша вао се и
не се бич но пре но сио сво ју љу -
бав и зна ње на мла ђе ге не ра -
ци је. Ба вио се обра зов ним ра -
дом све до смр ти, ка ко у струч -
ним шко ла ма, та ко и на уни -
вер зи тет ском ни воу.

Фо то гра фи је, ко је ће пан че -
вач ка пу бли ка мо ћи да ви ди,
при па да ју раз ли чи тим фа за ма
ства ра ла штва Ива на Ха џи
Здрав ко ви ћа. Цр но-бе ли пор -
тре ти с кра ја ше зде се тих го ди -
на про шлог ве ка, жен ски актови
на ста ли у ате љеу и жа нр-сце не
из сту дент ских да на про жи ма -
ју се с ди ги тал ним за пи си ма.
Ко лор-фо то гра фи је Све те го -
ре и Све те зе мље од раз су умет -
ни ко ве лич не ду хов но сти. Осе -
ћај за де таљ и до жи вљај при -
ро де ове ко ве че ни су на број -
ним фо то гра фи ја ма. Из ра зит
ко ло рит у скла ду с фор мом од -
ска че на мно гим ди ги тал ним
фо то гра фи ја ма.

Пре кла па ње ак то ва, ко је је
умет ник ра дио то ком сту ди -
ја, с ди ги тал ним тек сту ра ма
до во ди до на стан ка но вих де -
ла из ра зи те по е тич но сти и ли -
ков но сти. То су ра до ви на ста -
ли у по след њим го ди на ма

умет ни ко вог жи во та, ра до ви
ко ји сла ве ле по ту же не, при -
ро де и жи во та у це ли ни. Они
ја сно пре но се бес крај ну љу -
бав пре ма фо то гра фи ји, као и
ве шти ну и та ле нат да се њо ме
из ра зи.

Не ве на Ми ло са вље вић, 

сту дент ки ња срп ског је зи ка

и књи жев но сти 

КЊИ ЖЕВ НОСТ: Ка да упи -
ше те књи жев ност, са ми се бе
осу ди те на го ди не не пре ста -
ног чи та ња и про у ча ва ња ра -
зних де ла свет ске, али и срп -
ске књи жев но сти. Глав ни по -
кре тач за тај из бор је сте сва -
ка ко љу бав пре ма књи га ма.
Ве ли ки сам љу би тељ ру ског
ре а ли зма, али углав ном ка да
не ко ме пре по ру чи те књи гу од
хи ља ду стра на, по гле да вас
бле до и ни кад не узме ту књи -
гу у ру ке без об зи ра на ва ше
пре по ру ке. За то ће мо ја пре -
по ру ка овог пу та би ти не што
пот пу но дру га чи је – књи га
ко ју про чи та те у јед ном да -
ху, ко ја вас осво ји сво јом спе -
ци фич ном енер ги јом и ду хо -
ви то шћу – „Бе ле шке јед не
Ане” Мо ме Ка по ра. У њој јед -
на на из глед бе за зле на ти неј -
џер ка Ана опи су је до га ђа је из
сво је сва ко дне ви це и раз ми -
шља ња на раз не те ме. На пи -
са на је 1972. го ди не и од лич -
но осли ка ва вре ме у ко ме је
на ста ла, као и жи вот та да -
шњих Бе о гра ђа на. Пу на је
жар го на и пи шче вих до сет -
ки. Док сам чи та ла ту књи гу,
пра те ћи њен жи вот, по и сто -
ве ти ла сам се с глав ном ју на -
ки њом и си гур на сам да ће и
ва ма би ти бес крај но ду хо ви -
та и за ни мљи ва. Стил пи са -
ња Мо ме Ка по ра је ве о ма спе -
ци фи чан и ори ги на лан, ни -
ка да ни сам на и шла ни на јед -
ног пи сца слич ног ње му, та -
ко да пре по ру чу јем и дру га
ње го ва де ла, по го то во мно -
штво при ча ко је је из дао у
раз ли чи тим књи га ма.
ФИЛМ: Во лим да гле дам фил -
мо ве и се ри је раз ли чи тих жан -
ро ва и те ма ти ке, а ка да бих
мо ра ла да из дво јим је дан жа -
нр, то би би ла дра ма. Углав -
ном гле дам ста ри је фил мо ве,
јер сма трам да има ју ве ћу умет -
нич ку вред ност од ве ћи не фил -
мо ва но ви је ки не ма то гра фи је,
та ко да би мој из бор увек био
не ки култ ни филм, по пут

„Кума”, „Аме рич ке ле по те”,
„Ђа во љег адво ка та”, „Жи вот је
леп”. Мој оми ље ни филм је
„Дру штво мр твих пе сни ка”
(„Dead Poets Society”), ко ји у
сва ком по гле ду про ши ру је ви -
ди ке и на во ди љу де да се за пи -
та ју о сми слу сво је ег зи стен -
ци је и на чи ну на ко ји жи ве.
Го во ри о про бле ми ма с ко ји ма
се сва ки чо век су сре ће кроз жи -
вот: да ли слу ша ти се бе или
са ве те дру гих, ка ко про на ћи
свој пут и осло бо ди ти свој дух,
ка ко „угра би ти дан” и на ћи оно
што те за и ста чи ни срећ ним.
Ро бин Ви ли јамс ту ма чи глав -
ну уло гу, про фе со ра ен гле ског
је зи ка и књи жев но сти, Ки тин -
га, ко ји сво је уче ни ке охра бру -
је да пра те сво је сно ве и по ку -
ша ва да им по мог не да са ми
до ђу до зна ња, на не сва ки да -
шње на чи не, ко ји су у су прот -
но сти с кон зер ва тив ним на чи -
ном под у ча ва ња. Ово је ве о ма
ин спи ра ти ван филм, чи ја је
цен трал на иде ја carpe diem, ка -
ко про фе сор Ки тинг ка же у
фил му: „Carpe diem, ис ко ри -
сти те дан, мом ци! Учи ни те сво -
је жи во те по себ ни ма!”
МУ ЗИ КА: Углав ном слу шам
ро кен рол – стра ни, екс ју го -
сло вен ски рок или по не ки са -
вре ме ни бенд ко ји по ку ша ва
да се од у пре са да шњој по пу -
лар ној му зи ци. Ве о ма ме об -
ра ду је ка да се у Пан че ву одр -
жа ва не ка свир ка, „Елек трич -
ног ор га зма” на при мер, или
три бјут бен да ЕКВ-а, док од
ло кал них гру па во лим да идем
на свир ке „Бу ча Ке си ди ја”.
Слу шам раз не ро кен рол бен -
до ве: „The Smiths”, „Arctic
Monkeys”, RHCP, али и оне
ста ри је, по пут „Битлса”.

Бе ле шке јед не Ане

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Пред ста вље но 
сто два де сет 
ау тор ских ра до ва

У Кул тур ном цен тру Пан че ва
у по не де љак, 4. мар та, отво ре -
на је из ло жба под на зи вом „За -
гор из на шег со ка ка”, на ко јој
су пред ста вље ни ра до ви ау то -
ра из бив ших ју го сло вен ских
ре пу бли ка.

Иде ја за ову из ло жбу на ста -
ла је 2017. го ди не. Ми о драг
Ива но вић Ми ки ца и Све то зар
Ан ђел има ли су иде ју да ску -
пе цр те же на јед ну те му од ви -
ше до ма ћих ау то ра и иза бра -
ли су „За го ра”. По вод је био
пе де сет го ди на од из ла ска „За -
го ра” на на шим про сто ри ма у
окви ру еди ци је „Злат на се ри -
ја”, ка да је из дат стрип „На си -
ље у Дар кву ду”.

– Ни смо хте ли да по ка же -
мо не ку фа сци на ци ју За го ром,
већ смо тог ју на ка иза бра ли
за то што је био нај по пу лар -
ни ји. Сви ву че мо не ка ле па
се ћа ња на ту злат ну еди ци ју и
стри по ве ко ји су из ла зи ли у
окви ру „Лу но вог маг нус стри -
па”. То нам је био је дан од
глав них из во ра за ба ве. Чи та -
ли смо те аван ту ре, ко је су би -
ле ша ро ли ке. На не ки на чин
За гор је био ју нак с хи ља ду
ли ца ко јег сва ко мо же да пре -
по зна и у ње му про на ђе не -
што ин те ре сант но – ре као је
Све то зар Ан ђел.

Он је об ја снио да по сто ји сте -
ре о тип да је За гор стрип за де -
цу до че тр на ест го ди на.

– Ње го ва пу бли ка су и ви со -
ко о бра зо ва ни ин же ње ри, про -
фе со ри фи ло зо фи је, исто ри је
и сл. Он за и ста има раз ли чи ту
пу бли ку – ре као је Ан ђел.

Ко лек ци ју чи ни пре ко сто
два де сет ра до ва ау то ра из свих
ре пу бли ка бив ше Ју го сла ви је,
али и ори ги нал не стрип-та бле
ита ли јан ских цр та ча као што
су Пе ри, До на те ли и Мар ко
Вер ни. За ни мљи во је да су сва -
ки пут пред ста вље ни дру ги ау -
то ри, па је из ло жба увек но ва
и дру га чи ја. На из ло жби у Пан -
че ву свој рад је из ло жио и ка -
ри ка ту ри ста Ни ко ла Дра гаш.

– Пре две го ди не сам до био
по зив од Све то за ра Ан ђе ла,
стра стве ног стри по фи ла и љу -
би те ља „За го ра”, да за ње го ву
та да скром ну ко лек ци ју цр те -
жа на цр там За го ра. Тај по зив
ме је до ста усре ћио, јер ме је
цр та ње За го ра вра ти ло у де -
тињ ство и мо је пр ве ко ра ке у
стри пу – ре као је Дра гаш.

Он је до са да за ову ко лек -
ци ју на цр тао три ра да.

Дру ги Пан че вац чи ји је рад
обо га тио ову ко лек ци ју је Са -
ша Ра ке зић али јас Алек сан дар
Зо граф.

Никола Драгаш, Ивана Маркез Филиповић и Светозар Анђел
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ПОНУДА

АПАРАТИ

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ШКОДА ФЕЛИЦИЈА, 1.3
бензин, атестиран, гас,
2001, први власник.
063/258-478 (СМС)

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

САКСО 1.5 Д, 2001. годи-
ште, бордо, власник, тек ре-
гистрован, троја врата.
064/206-30-24. (273577)

АУДИ А 4, 1.9 ТДИ, 2000.
власника. Замена јефтини-
ји. 063/320-670. (273523)

РЕНО меган караван, 2002,
1.6 бензин, плин, није упи-
сан у саобраћајну, власник,
1.450 евра. 064/564-83-35.
(274182)

ПРОДАЈЕМ форд фијеста
1989. годиште, 1.4 реги-
строван. 063/179-36-83.
(274210)

ВОЗИЛА

ПОНУДА
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EMNG VAŽNA METODA KLINIČKOG ISPITIVANJA
NERVNOG SISTEMA I SVIH NEURO-MIŠIĆNIH BOLESTI

SION
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA IZ OBLASTI NEUROPSIHIJATRIJE

Pančevo, Štrosmajerova 6/3
Zakazivanje na tel: 063/188-83-33, 063/177-73-33

Radno vreme: ponedeljak-petak 15 do 21 sat, subota 11 do 17 sati

(2/273533

Ilić dr Lidija
spec. psihijatrije, subspec. farmakoterapije

Bisak Ana
spec. medicinske psihologije, psihoterapeut

mr sc. med. Đurđev dr Branislav
spec. neuropsihijatrije, subspec. sudske psihijatrije

Muslijević dr Azis
spec. neuropsihijatrije, subspec. neurofiziologije

EMNG snimanje subotom

НА ПРОДАЈУ SA AB 2200
дизел, 2002, 182.000 км, у
одличном стању. 064/142-
62-62. (274205)

ГОЛФ 6, 2009, бензин +
гас, петора врата, купљен у
Аутокомерцу. 063/855-06-
33 063/80258-75. (273978)

РЕНО меган 2001, реги-
строван први власник, без
улагања. 064/324-11-16.
(274132)

ПУНТО 1.2, 2002, 5 В, бео,
гаражиран одличан, вла-
сник. 064/142-55-93.
(274012)

ЈУГО 55 ин, 2007, прва боја,
гаражиран, регистрован,
одличан, 750 евра. 063/140-
62-92. (274018)

НИСАН МИКРА, 1.4, 2001,
клима, регистрован до јуна
2019, фабричко стање, 900
евра. 061/160-61-51.
(274018)

ПРОДАЈЕМ форд галакс,
1999, седам седишта, у со-
лидном стању, дизел, по-
вољно. 063/849-54-32
(274058)

ОКТАВИЈА а 4, 2008, 1.9
ТДИ, гаражирана, власник,
повољно 063/345-837.
(274065)

СТИЛО рестајлинг, 1.6,
2004, петора врата, фул
опрема, атестиран плин пет
година. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (274156)

ПРОДАЈЕМ југо темпо 11,
1998. годиште, регистрован,
бензин,гас, 220 евра.
013/314-117 (274069)

ПЕЖО 206 + 2009. годиште,
1.1 Б, 3 В, власник, одли-
чан. 069/504-55-93.
(274073)

ПУНТО 3, 1.3, мултиџет, ди-
зел, 2005, петора врта, фул
опрема, 152.000 км, на име.
064/587-50-24. (274098)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2003. троје
врата, фул опрема, на име.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (274156)

ГОЛФ 4, 1.4, 16 в, 2001/3,
петора врата, фул опрема,
на име. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (274156)

ПРОДАЈЕМ пежо 306, бен-
зин, 1.8, регисрован до 27.
новембра 2019, 1994. годи-
не, одржаван, добар, 700
евра. 062/866-78-39.
(274108)

ПРОДАЈЕМ форд сијеру 1.6
цл, 1987. годиште, гаражи-
ран, 400 евра. Тел. 061/142-
28-24. (274227)

ПРОДАЈЕМ гаражу на Со-
дари, Савска улица.
062/612-220. (274226)

НА ПРОДАЈУ фолксваген
голф V, 1.9 TDI spor tli ne,
2006, у одличном стању.
Тел. 063/184-75-95.
(274256)

БМВ 2.0, 318, 2004, пер-
фектан, одличан, 3 врата.
063/744-28-66. (274273)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, продаја

делова, долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-
991.

ОТКУП возила, алата, гво-
жђа, остало, продаја дело-
ва, долазим на

адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (273579)

КУПУЈЕМ возила од 80 до
1.500 евра, стање небитно.
063/165-83-75. (274278)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-
ло ком стању, од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-05.
()274278)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-
ло ком стању, 90 до 1.000
евра. 064/230-52-21,
063/892-08-25. (274269)

КУПУЈЕМ томос аутоматик,
не старији од 1987, исправ-
не/неисправне. 064/172-22-
13. (274117)

ПНЕУМАТСКА сејалица
агриа и зетор 6011.
063/320-670. (274244)

ПРОДАЈЕМ телевизор лед
воx инча, две године стар.
060/550-59-76. (274268)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм, дијапозитиве и све вр-
сте видео-касета квалитетно
преснимавам на дигиталне
медије. 063/288-278,
013/343-563. (273945)

СЕРВИС телевизора, диги-
талних, рисивера, монито-
ра, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353-463,
063/877-38-21. (274130)

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

МИО Осијек цирулар,
абрихтерхтер, прекрупач,
450 евра. 062/968-44-52.
(274148)

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

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

ПОТРЕБНА два резервоара
од 27 кубика. Саша.
060/704-44-73. (274161)

ПРОДАЈЕМ дијагностички
лежај. Тел. 355-581,
063/896-53-52. (274014)

КЛКА-КЛАК лежајеви нови,
од 12.900, избор мебла по
жељи. 060/600-14-52.
(274030)

РАСПРОДАЈА новог на-
мешћтаја, столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/600-
14-52. (274030)

ПРОДАЈЕ пластеник 12 х 5
х 2,8 м, дупли најлон, нов.
Мењам кајсијевачу за пра-
се, јагње. 064/194-03-87
(274032)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара, но-
ва. 371-568, 063/773-45-97.
(274197)

КОТАО ТАМ 40 квм, са бо-
јеро, врло квалитетан, по-
вољно 064/123-63-65.
(274039)

ПРВОКЛАСНИ прасићи и
јагањци. Могућност клања и
печења. 060/037-11-96.
()274186)

ПРОДАЈЕМ циркулар, ТА
пећ, сто трпшезаријски, за-
мрзивач 210 литара.
066/523-59-58. (274207)

ПРОДАЈЕМ гардеробни ор-
ман, ТВ комоду, радни сто.
Тел. 063/820-91-38.
(274234)

НА ПРОДАЈУ сува балирана
детелина, Цена повољна.
Тел. 064/539-62-04.
(274229)

СТАРИ стилски намештај,
продајем. 063/360-964.
/(274216)

ПРЕКРУПАР за кукуруз, мо-
нофазни продајем, 8.000.
Тел. 064/431-10-20.
(274217)

ПОЛОВАН намештај и бела
техника са бесплатном до-
ставом. 061/317-07-67.
(274246)

НА ПРОДАЈУ: замрзивач и
кревети, ормани, сто и сто-
лица, ТА пећи, веш-маши-
на, фотеље, намештај бо-
шњачки, угаона гарнитура,
витрина, разно. 064/155-38-
13. (274252)

НА ПРОДАЈУ свињске по-
лутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (274260)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет, замрзивач, кухињу
са судопером. 060/550-59-
76. (274268)

ПРОДАЈЕМ бетонске чесме
и роштиље за дворишта.
064/970-13-00. (274045)

НА ПРОДАЈУ турска калдр-
ма и коцка, односно све не-
потребне ствари. 063/423-
466. (274080)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер од 320 литара, у
одличом стању. 064/163-57-
59. (274079)

ШПОРЕТ плин-струја, фри-
жидер, веш-машиа, судо-
машина, угаона гарнитура,
ципеларник, комода, сточи-
ћи шиваћа машина, брачни
душек. Тел. 063/861-82-66.
(274112)

ПРОДАЈЕМ пластнеик са
фолијо 20 х 8 м, 3,5 висина.
Тел. 062/838-76-52.
(274125)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 кв,
елинд, исправна, овољно.
061/301-38-40. (274150)

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

ПВЦ улазна врата, 110 х
200. 065/315-55-16.
(273902)

ПРОДАЈЕМ белу технику из
увоза. 335-930, 064/366-57-
87.  (273984)

ДРВЕНИ сто 2 м х 90 цм,
нов, некориштен. 065/315-
55-16. (273902)

ЦИГЛА мали формат, као
нова, 10 динара/комад. Ве-
лики формат за септичке ја-
ме, 5 динара комад. Имамо
и превоз. 063/225-245,
064/245-93-48. (273905)

МОТО ОПРЕМА, јакне,
панталоне, кациге, повољ-
но. 064/908-02-67. (274175)

ПРАСИЋИ на продају, Ми-
ћа. 064/303-28-68. (274190)

БЕЛА техника половна, из
увоза, Немачка. 063/777-
28-66. (274240)

КУПУЈЕМ старе веш-маши-
не, фрижидере, замрзива-
че, акумулаторе, каблове,
остали метални отпад.
060/521-93-40. (273949)

КУПУЈЕМО секундарну си-
ровину, гвожђе, веш-маши-
не, замрзиваче, телевизоре
и све остало. 061/322-04-
94. (274177)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, веш-
машине, замрзиваче, теле-
визоре, долазим. 061/321-
77-93. (274177)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, технику, све остало
оккућство. 066/641-30-36,
061/641-30-36. (273982)

КУПУЈЕМ стару циглу од
брестовчана, из других ме-
ста са превозом до Бре-
стовца. Тел. 064/409-65-89.
(274022)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље,новац, сатове, пен-
кала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (274090)

КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, сатове стари но-
вац, сифон флаше слике,
старе играчке, стрипове,
старо покућство 063/705-
18-18, 335-930. (273984)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, те-
левизоре, веш-машине, за-
мрзиваче, фрижидере. До-
лазим на кућну адресу.
064/158-44-10, 063/101-11-
47. (7411)

КУПУЈЕМ фрижидере, ста-
ро гвожђе, веш-машине, за-
мрзиваче, телевизоре. До-
лазим на кућну адресу.
061/148-01-31. (274411)

НА ПРОДАЈУ плац градско
грађевинско земљиште, 28
ари, на Кудељарском насе-
љу. 064/256-61-64 (СМС)

ЗЛАТИБОР (Гајеви) – про-
дајем/мењам кућу на Зла-
тибору за кућу/стан у Пан-
чеву. Тел. 069/158-63-76. 

ЈАБУЧКИ пут, 4 ара, грађе-
вински плац, фронт 17 м.
069/213-9737. (274023)

ПРОДАЈЕМ новију кућу у
Панчеву, уредни папири.
066/363-454. (273976)

ПОВОЉНО плац, Скробара,
10 ари, водовод, струја, за-
почета градња. 060/346-51-
11. (ф)

ПРОДАЈЕМ двоспратну ку-
ћу у Качареву, 250 квм, ло-
кација одлична. 063/401-
052. (273028)

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

КУЋА, 90 квм, угао 7. јула и
Светозара Марковића, три
ара плаца. 065/320-45-25.
(274002)

БАВАНИШТАНСКИ пут, но-
ва кућа, усељива, укњиже-
на, 5 ари, 25.000. 063/836-
23-83, (670), „Трем 01”.
(274031)



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs14 Петак, 8. март 2019.

Издајем гарсоњеру
у М. Требињца бр. 5,

Куткова зграда.

064/014-81-37

Издајем/продајем

НОВ ЛОКАЛ 76 квм,
Ул. Светог Саве 59.

063/776-66-91, Слободан (5
/2

7
4

1
0

9
)

(9
/2

7
4

2
5

1
)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под во-
ћем. 064/113-47-76.
(273988)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари, Ба-
натско Ново Село, центар,
повољно. 060/615-10-24.
(274604)

ГРАЂЕВИНСКИ плац 5 ари,
укњижен, ограђен. Тел.
064/421-02-71. (273955)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова Ми-
са и квалитетне подне кера-
мичке плочице. 064/221-36-
12. (273951)

КУЋА, Омољица, плац 6.5
ари, помоћни објекти, усе-
љива, 1/1. 064/961-00-70.
(273941)

СТАРА кућа, 6.9 ари, Бран-
ка Радичевића 54-а, 60.000,
договор. 064/276-09-00.
(274017)

ПРОДАЈЕМ комплетне ЛР
конице или елементе, ква-
литетна израда. 060/660-
79-60. (274027)

ТЕСЛА, 100 квм, 2,95 ари,
52.000. 063/836-23-83,
(670), „Трем 01”. (274031)

УЖИ ЦЕНТАР, нова кућа, 5
ари, 130.000. 063/836-23-
83, (670), „Трем 01”.
(274031)

КАЧАРЕВО, новија кућа две
етаже, може замена за стан.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50 (274047)

СТЕВАНА ШУПЉИКЦА,
плац 8 ари, са кућом. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50
(274047)

ПРОДАЈЕМ њиву 32 ара,
улаз у Долово, погодна за
воћњак. 013/263-48-33.
(274056)

ПЛАЦЕВИ, градско рађе-
винско земљиште, дозвоље-
на градња. 064/212-52-52.
274160)

ПОЗИВ ивеститорима, кућа,
одлична локација, излаз на
две улице. 065/687-96-46,
063/774-99-81. (274137)

КУЋА са помоћним објекти-
ма, легализована, величина
лаца 16 х 18. 065/687-96-
46. (274137)

ПРОДАЈЕМ земљу, њиву, у
Црепаји, површине 5357
квм. 066/506-66-66.
(274139)

ЈАБУКА, двособна 64 квм, 4
ара плаца, чврста градња,
19.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-
74.(274148)

СТРЕЛИШТЕ, 105 квм, 2,3
ар, добра локација, 55.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.(274148)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качаре-

ву, Народни фронт 50.

060/132-02-48. (274059)

ПЕТ ланаца земље са сала-

шем уз асфалт, северна зо-

на. 066/354-791. (274133)

ДОЊИ ГРАД, спратна кућа,

ри стана, 3.5 ара, 50.000

евра. 063/126-92-77,

063/248-729. (274067)

СТРЕЛИШТЕ, центар, 150

квм, 2,3 ара, грејање, рено-

вирана, 70.000. (677), „Ни-

шић”, 362-027, 064/206-55-

74.(274148)

ХИТНО се продаје комфор-
на кућа у Мрарморку.
069/255-70-80. (274138)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стрели-
шту и два ланца земље под
засадом лешника. 064/357-
81-50. (274070)

ПРОДАЈЕМ две куће на јед-
ном плацу са воћњако, ле-
гализовано. 013/232-21-30,
063/865-27-57. (274074)

НА БАВАНИШТАНСКОМ
путу кућа 65 квм са помоћ-
ним објектима + воћњак 9
40 ари, 16.000 евра, друга
дуж. 061/623-10-47.
(274124)

ПРОДАЈЕМ викендицу,
плац, 7.5 ари на главном
путу, Јабучки пут. 063/719-
42-71. (274096)

СТАРИЈА ккућа, Синђели-
ћево насеље, 5 ари, 75.000
евра, може замена стан, до-
плата. 063/804-84-23.
(274119)

САЛАШ, Новосељански, 113
ари, струја амбар, кочине,
само 32.000. Може замена
за кућу/стан. 063/894-84-
23. (273726)

КУЋА за бизнис, 500 квм,
20 м фронт, 140.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(274156)

ХЕКТАР земље, северна зо-
на, инфраструктура ком-
плетна, асфалт, само
18.000. 063/894-84-23.
(274119)

ПРОДАЈЕ њиву од три лан-
ца. Владимировац. 064/174-
89-94. (274155)

КУДЕЉАРАЦ, сређена са
два стана, 2.3 ара, 46.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (274156)

СВЕТОГ САВЕ, 220 квм,
спратна, 5.3 ара, 125.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (274156)

ЦАРА ЛАЗАРА, одлична,
140 квм, 4.5 ара, 82.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (274156)

СТАРА МИСА, ужа кућа,
140 квм, 5,5 ари, помоћне
просторије, 29.500.
(49),„Мустанг”, 069/226-66-
58. (274131)

ГОРЊИ ГРАД, кућа за ру-
шење или адаптацију, 4,11
ари, 31.000. „Мустанг”,
062/226-901. (274131)

БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ, но-
вија, 110 квм 745 ари,
17.000. „Мустанг”, 062/226-
901. (274131)

ДОЊИ ГРАД, 60 квм, по-
требна улагања, 25 ара, га-
ража, 23.000. „Мустанг”,
062/226-901. (274131)

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

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

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

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

КУЋА у Старчеву, укњиже-
на, 12 ари плаца. Тел.
065/262-40-30. (273680)

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

КУЋА, Панчево, Маргита,
180 квм + 3.5 ара плаца,
три етаже, усељиво, све
сређено. 013/664-228,
063/740-22-41. (273599)

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

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

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

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

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

ЈАБУКА, кућа староградња,
легализована, 5 ари, повољ-
но. Тел. 262-41-21, Бели.
(273952)

ПРОДАЈЕМ викендицу у Де-
војачком бунару, у два ни-
воа, 70 квм, вода, струја,
легализовано, уз документа-
цију. 011/334-87-60,
062/852-27-63. (2739069

САМОШ, продајем велику
кућу за реновирање, са 15
ари плаца. Тел. 065/600-23-
84. (273918)

ПРОДАЈЕМ иностраном по-
вратнику или инвеститору
плац са кућом (12,5 ари,
110 квм). Миран део града,
недалеко од центра. Искљу-
чиво кеш, договор. Тел.
013/354-788. од 17 до 21
сат. (274177)

КУЋА, Долово, 110 квм, на
30 ари плаца са помоћним
објектима. 063/707-19-64.
(273909)

ПЛАЦ у Долову, 8 ари.
062/845-66-01. (273910)

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

ВОЈЛОВИЦА, Ул. Јаношико-

ва, кућа 206 квм, 14,5 ари,

цена 37.000. Тел. 064/683-

84-27 или 064/071-15-41. 

КАЧАРЕВО, кућа на прода-

ју, 100 квм, 11 ари плац,

усељива. 064/172-86-12.

(274101)

МИСА, две етаже, 160,

65.000, Стрелиште кућа ,

140, 55.000. (338), „Јанко-

вић”, 348-025. (273712)

НА ПРОДАЈУ пола ланца зе-

мље, на старом црепајском

путу. 063/803-85-66.

(274188)

МАРГИТА, кућа 30 квм +

30 квм, засебна, потребна

адаптација. 064/248-90-16.

(274209)

ПРОДАЈЕМ кућу 90 квм, у

центру Панчева, Жарка

Зрењанина 32. Тел.

063/848-33-89, 063/843-39-

79. (2742149

ПРОДАЈЕМ спратну кућу у

Старчеву,130 квм + подрум,

две терасе, гаража, плац 2

ара, новоизграђена, укњи-

жена. 065/811-11-15.

(274241)

ДОЛОВАЧКИ атар, Новосе-

љански пут 92-а, 7.000 евра.

063/320-670. (274224)

УСЕЉИВА кућа, 138 квм, са
локалом 30 квм, плац 7,3
ара, Војловица, без посред-
ника. 063/386-309.
(274243)

ПРОДАЈЕМ обновљену кук-
ћу у Панчеву, у Тополи, са
плацем површине 7 ари и
20 квм, одмах усељива.
060/134-97-60. (274263)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље у Качареву. Тел. 601-
281. (274247)

ПЛАЦЕВИ, Долово, 27 ари,
Ул. Саве Ковачевића, 16
ари у Лоле Рибара.
061/654-50-08. (274238)

ЦЕНТАР, салонска кућа на
5 ари, 115.000, близу цен-
тра, кућа за рушење, дого-
вор. „Лајф”, 061/662-91-48.
(274280)

КУЋЕ, Баваништански пут,
нова спратна, локали, иде-
ална, фронт 40 м. (67),
063/744-28-66. (274274)

ПЛАЦ, 6 ари, Миса, 12.000.
(67), 063/744-28-66.
(274274)

МИСА, сут. ПР и пот. Укњи-
жена, две стамбене једини-
це. (67), 063/744-28-66.
(274274)

КУЋА, Брестовац, нова, ук-
њићжена, Ново Село,
30.000; Старчево 25.000;
Владимировац 10.000. (67),
063/744-28-66. (274274)

СТРОГИ центар, нов двосо-
бан, II, ЕГ, 43.000 и тросо-
бан, 95 квм, 73.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (274280)

СОДАРА, реновиран двосо-
бан, IV, ТА, 30.000; троипо-
собан, изворно, ЦГ, VI,
50.000. „Лајф”, 061/662-91-
48. (274280)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
50.000; Горњи град, новији
двособан, 35.000.„Лајф”,
061/662-91-48. (274280)

ТЕСЛА, кућа, 90 квм, 3.5
ара, 55.000.  „Тесла некрет-
нине” (238), 064/668-89-15.
(274279)

КУПУЈЕМ кућу или део куће
у Качареву. 064/369-47-02.
(273973)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ковину.
064/801-54-20. (274118)

КУПУЈЕМ башту, воћњак,
предност Баваништански
пут. 064/226-91-30.
(273987)

МЕЊАМ стан у Крушевцу,
37 квм, I спрат, за стан у
Панчеву. 060/135-12-25,
064/349-45-13. (273968)

КОТЕЖ 1, 57 квм, ЦГ, IV,
Радова зграда, 30.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (274031)

ВОЈНЕ ЗГРАДЕ, троипосо-
бан, ЦГ, VI, 50.000.  (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(274031)

ПРОДАЈЕМ двособан и тро-
собан стан на Котежу 2.
065/231-59-60. (СМС)

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

ПРОДАЈЕМ једнособан дво-
ришни стан у центру Панче-
ва. 060/721-21-04. (273942)

СТАН у центру, поткровље,
58 квм, 25.000 евра.
064/143-52-98. (273999)

ПРОДАЈЕМ станове у Све-
тозара Милетића 5 и Војво-
де Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана,
063/693-944. (ф)

ЧЕТВОРОСОБАН, две тера-
се, Котеж 2, трећи спрат,
60.000. 063/856-74-02.
(274013)

КОТЕЖ 1, 60 квм, ЦГ, II,
Радова зграда.  (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(274031)

ДВОСОБАН, нов, 54 квм,
33.000, договор. Нова Ми-
са, власник. 063/304-222.
(274043)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 28
квм, сређена. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(274047)

ЦЕНТАР, двособан, 50 км,
IV, 31.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (274047)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 73
квм, ЦГ, V, 45.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(274047)

ТЕСЛА, двособан стан, 37
квм, ВП, ЕГ, реновиран.
Тел. 064/364-10-56.
(274055)

СТРЕЛИШТЕ, троипособан,
80 квм, близина школе, ре-
новиран, 52.000, договор.
„Нишић” 362-027, 064/206-
55-74.(274145)

ТЕСЛА, двособан, VI од VII,
49 квм + тераса, ЦГ, леп,
30.000. (49), „Мустанг”,
063/226-901. (274131)

КОТЕЖ 2, мањи двособан,
31.000. (394),  „Гоца”,
063/899-77-00. (274149)

СОДАРА, трособан, 75 квм,
изворан, добар распоред,
VI, 37.000. (49), „Мустанг”,
063/226-901. (274131)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
квм, I, 30.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(274156)

ТАМИШ КАПИЈА, 62 квм, iv
спрат, лукс, 51.000 евра.
063/329-340. (274-219)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
први спрат, Радова зграда,
35.000. „Нишић” 362-027,
064/206-55-74. (274145)

ПРОДАЈЕМ двособан, лега-
лизован стан у Качареву,
помоћни објекти. 062/163-
37-26. (274089)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ВП, ЦГ,

Стрелиште, 46 квм, 27.000

евра. (470), „Дива некрет-

нине“, 345-534, 064/246-05-

71. (274097)

ДВОСОБАН, Котеж 2, ВП,
57 + 6 квм, 30.000 евра.
(470), „Дива некретнине“,
345-534, 064/246-05-71.
(274097)

ДВОСОБАН, 56 квм, ЦГ,
Стрелиште, 29.500. (470),
„Дива некретнине“, 345-
534, 064/246-05-71.
(274097)

КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, но-

вији, 58 квм, приземље, ЦГ;

беспрекоран, са лукс ства-

рима, 46.000. (49), „Му-

станг”, 069/226-66-58.

(274131)

ЦЕНТАР, стан 115 квм, пе-

тособан, хитно, 63.000.

(394),  „Гоца”, 063/899-77-

00. (274149)

СТРЕЛИШТЕ: двоипособан,
61 квм, трећи спрат, ЦГ,
32.000. „Нишић” 362-027,
064/206-55-74. (274145)
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ЦЕНТАР, Карађорђева,
двоипособан,64 квм, V, ЦГ,
усељив, 50.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (274183)

КОТЕЖ, двоипособан, ква-
литетан, 83 квм, V, поткро-
вље, 42.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (274156)

СПОЉНОСТАРЧЕВАЧКА,
улични стан, 89 квм, 1/1
сао 19.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (274156)

КОТЕЖ 1, 50 квм, ЦГ, I, до-
бар, 35.000. (49), „Му-
станг”, 063/226-901.
(274131)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 66
квм, VI, ЦГ, лифт, 31.000,
договор.  (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-
951.(274183)

ТЕСЛА, двоипособан, 70
квм, V, лифт, ЦГ, уредан,
41.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (274131)

ТЕСЛА, перфектан, мањи
двособан, IV/V, ЕГ, ренови-
ран, 58 квм, 32.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(274131)

СТРЕЛИШТЕ, Вељка Влахо-
вића, одличан двоипосо-
бан, II, ЦГ, 66 квм, 34.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (274172)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 28,
ЦГ, 20.-500; Содара, 2.5, II,
42.000.  (338), „Јанковић”,
348-025. (274176)

МИСА, 2.0, I, 25.000; Те-
сла, део куће, 50, 25.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(274176)

ЦЕНТАР, мањи двособан,
45, VI, ЦГ, 37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (274183)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 65
квм, III, CG, 42.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.(274183)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипосо-
бан, 38 квм, IV, TA, sre đen,
23.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.(274183)

КОТЕЖ 2, двособан, I, 52
квм, ЦГ, сређен, са ствари-
ма, 38.000. (353), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (274172)

ТЕСЛА, мањи једнособан,
28 квм, III, ТА, реновиран,
22.000.  (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (274131)

ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
III, 47 квм, ТА, 31.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (274172)

ЦЕНТАР, трособнан, III, 72
квм, ЦГ, одличан, 59.000,
договор. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(274172)

ЦЕНТАР, Карађорђева,
дворишни, трособан ду-
плекс, ЕГ, 105 квм, 55.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (274172)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан у Банатском Карлов-
цу, или мењам за одговара-
јући у Панчеву. 066/362-
597. (274241)

ТРОСОБАН, Миса, призе-
мље, прелеп, тераса, дво-
риште, са плакарима, вре-
ди погледати. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(274273)

ЦЕНТАР, ПР + спрат,
80.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (274273)

ТРОСОБАН, Тесла, 74 квм,
одличан, 45.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(274273)

ЈЕДНОСОБАН, Миса, при-
земље, 36 квм, 22.000, ду-
плекс, 41 квм, 21.000, ПР,
28, сређен, 17.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(274273)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Марги-
та, I, 53, гаража, 35.000;
Миса, I,  20.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(274273)

ДВОСОБАН, Миса, I, ЦГ,
60 квм, тераса, Маргита,
две стамбене јединице,
фул, 50.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(274273)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 квм,

тераса, I, 35.000. (238),„Те-

сла некретнине”,  064/668-

89-15, (274279)

КОТЕЖ 2, двособан, 64 квм,

тераса, VII, 25.000. (238),

„Тесла некретнине”,

064/668-89-15,  (274279)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 67

квм, тераса,  V, 40.000.

(238), „Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (274279)

СОДАРА, двособан, ТА, IV,

30.000. „Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (273795)

ТЕСЛА, двособан, 49 квм,

ЦГ, VII, 29.000.  (353),

„Премиер”, 352-489,

063/800-44-30. (274172)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,те-

раса, V, 35.000. „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.

(274279)

КУПУЈЕМ двособан стан у

изворном стању, Содара,

центар, Тесла, до IV спрата,

обавезан лифт и централно

грејање, исплата одмах.

Обавезно од власника.

063/637-673. (273980)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, де-

мит фасаде, гипс, спуштени

плафони, повољно, пензио-

нерима попуст. 061/626-54-

06. (274259)

КУПУЈЕМ једнособан, једно-
ипособан, двособан стан,
исплата одмах у кешу.
064/134-06-30. (273562)

КУПУЈКЕМ једноипособан
стан на Новој Миси, високо
приземље, први спрат.
063/836-37-30. (274159)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет-
нине”, (238), 064/668-89-
15, потребне некретнине. 

КУПУЈЕМ једнособан/дво-

собан стан за реновирање,

исплата одмах. 064/206-55-

74, 013/362-027. (274148)

КУПУЈЕМ стан у Панчеву,

до 40 квм, у стамбеној згра-

ди, без посредника. Милош.

061/608-02-94. (274239)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет-
нине”, (238), 064/668-89-
15, потребне некретнине. 

АГЕНЦИЈИ „Лајф” за купце
на чекању потребни стано-
ви и куће у Панчеву.
061/662-91-48. (274280)

НЕГОВАТЕЉИЦА са дугого-
дишњим исксутвом пружа
услуге старијим и немоћ-
ним лицима. 063/160-35-91. 

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан и гарсоњеру у цен-
тру. 062/978-34-26 (СМС)

ГАРСОЊЕРА, 36 квм, Ко-
теж, полунамештен, ЦГ, ка-
бловска, интернет. 064/189-
50-99. (273925)

ИЗДАЈЕМ два једнособна
стана, у луксу опремљена,
Св. Све 133, Панчево.
065/065/283-53-01. (273-
920)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
стан, ненамештен, празан,
Тесла. Тел. 257-57-39.
(273959)

ИЗДАЈЕМ намештену собу,
Содара, за ученике, студен-
те, самице. 064/439-40-89.
(274044)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан, Стрелиште, ЦГ.
Информације на 061/656-
93-00, после 17 сати.
(274077)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
са употребом купатила, но-
вија кућа, самцу, самици.
064/587-50-24. (274098)

ИЗДАЈЕМ намештен двори-
шни једнособан стан, близу
Болнице. После 17 сати.,
060/163-35-95. (274091)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан,
ЦГ, V спрат, Стрелиште.
065/439-88-47. (274071)

ПОТРЕБНА мања кућа за

издавање, може дворишни

стан, ограђен. 064/071-15-

41. (274072)

ИЗДАЈЕМО намештену гар-
соњерицу, центар, женској
особи, 100 евра са грејањем
и комуналијама. 065/520-
53-00. (274099)

ЈЕДНОСОБАН, намештен,
нова Миса, 80 евра + тро-
шкови комуналија и греја-
ња. Тел. 064/866-21-86.
(274158)

ИЗДАЈЕМ нов, опремљен
стан, 50 квм, у центру,
странцима. 064/354-69-76.
(274185)

ИЗДАЈЕМ стан на новој Ми-
си, 45 квм + велика тераса.
Тел. 064/817-93-96.
(274218)

ИЗДАЈЕМ већи двособан
стан, намештен – угао Кни-
ћанинове и Стевана Шу-
пљикца, грејање на струју.
062/321-270. (274232)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-

њеру на Котежу 1, трећи

спрат. 063/808-83-26.

(274199)
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ИЗНАЈМЉУЈЕМ гарсоњеру
намештена, центар, искљу-
чиво запосленима, wi/fi, ка-
бловска, повољно. 065/691-
88-23. (274253)

ИЗДАЈЕМ стан, гаражу, ма-
гацин, Горњи град.,
066/523-59-58. (2742079

ИЗДАЈЕМ трособан стан у
најстрожем центру, наме-
штен, ЦГ, климе, интерфон,
200 евра. 061/608-26-25.
(274258)

ПОТРЕБАН магацин од 100
до 150 квм. Тел. 063/354-
122. (273432)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (273956)

ИЗДАЈЕМ локал 16 квм,
центар Стрелишта, зграда
код смартблока, повољно.
064/474-99-11. (273893)

ИЗДАЈЕМ локал на Котежу
1, 80 квм. За информације
позвати 062/208-210, Бо-
шко. (273974)

ПРОДАЈЕМ локал, улични
део куће, 60 квм, сређен,
подрум 60 квм, дворишна
гаража 20 квм, идеалан та-
ван за сређивање. 063/208-
114. (273997)

ПРОДАЈЕМ или издајем по-
словни простор, 450, 850,
1.650 квм. 064/143-52-98.
(273999)

ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру Јабуке, 42 квм, са
великом баштом. 063/346-
655. (273983)

ИЗДАЈЕМ локал код Зелене
пијаце, близина три шоле.
060/351-03-56. (273595)

ПОТРЕБАН простор у за-
куп због посла. 061/696-
38-78. (273985)

ИЗДАЈЕМ магацински про-
стор, погодно за занатске и
канцеларијске делатности,
услови одлични. 063/598-
969, Максима Горког 70.
(274015)

ЛОКАЛ код стадиона Ди-
намо, 21 квм, 12.000 евра.
061/632-10-47. (274124)

ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске стани-
це. 352-105. (274104)

ИЗДАЈЕМ локал на Тесли.
063/864-70-55. (274196)

ИЗДАЈЕМ локал 16 квм,
центар Стрелишта, зграда
код смартблока, повољно.
064/474-99-11. (273893)

ПОТРЕБНИ шиваћи.
063/517-001 (СМС)

ПОТРЕБНА млађа женска
особа из града за повреме-
но чување деце. 062/800-
71-77 (СМС)

ПОТРЕБНА жена за чишће-
ње. Тел. 060/304-07-64
(СМС)

ШТАМПАРИЈА Cards print
doo тражи графичког ди-
зајнера. Искуство није по-
требно. CV послати на
email:  (f)

ПОДЕЛА флајера, потреб-
ни вредни и одговорни љу-
ди. 064/241-45-14.
(273475)

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

WE I FERT дистрибуцији пи-
ћа потребни возачи Б и Ц
категорије, виљушкариста
и физички радници.
062/446-285. (272909)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у казини у центру Панчева.
Одлични услови. 060/088-
02-23. (273823)

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије за доставу хране.
064/255-84-58. (273993)

CAF FE Љубичево тражи де-
војку за рад, са искуство.
069/364-10-04. (274042)

ВУЛКАНИЗЕР са искуством
потребан за рад у ауто-
сервису 066/908-66-58.
(274062)

ФИРМИ потребан водоин-
сталатер са искуством, IV
степен стр. спреме, са во-
зачком дозволом. 060/035-
53-98. (273935)
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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)



УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

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

РАДИМО: зидање, бетони-
рање, поправка старих, но-
вих кровова, разне изолаци-
је. 013/664-491, 063/162-
53-89. (273447)

СРПСКИ, часови за основ-
це, средњошколцем студен-
те. Припрема пријемних,
контролних. 064/462-37-64.
(273924)

АЛУ ПВЦ столарија, комар-
ници, ролетне, венецијане-
ри, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-25-
00. (273228)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (273934)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома повољ-
но. 064/280-26-15. (273934)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ, антена
плус. 064/866-20-70.
(273944)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инстала-
ције, бојлере, табле, шпоре-
те, ТА пећи, индикаторе.
060/521-93-40. (273949)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столари-
ја, гипс, обраде око прозо-
ра, комплетне адаптације.
063/893-39-94. (273971)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако дрво
које вам смета. 

ДИМНИЧАР, чишћење дим-
њака, котлова и каљевих пе-
ћи. 063/155-85-95. (273542)

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

РАДИМ глетовање, керами-
ку, молерај и остале унутра-
шње радове. Тел. 061/249-
10-00. (4805)

СЕЧЕЊЕ огревног дрвета,
услуга цепања, уношења.
064/287-26-00. (273531)

РЕСТОРАНУ PO CO LO CO
потребни возачи и пекар за
ситна пецива. 064/874-03-
01. (274142)

ПОТРЕБНА жена, спрема-
чица, за сезонски рад у Бу-
дви, Црна гора. 064/231-58-
40. (274139)

ПОТРЕБНИ радници обез-
беђења са и без лиценце.
Контакт телефон 064/658-
23-45, 011/317-71-74. (ф)

ПОТРЕБНА радница у трго-
вини, продавница на Стре-
лишту. 060/362-43-60,
064/218-83-45. (274157)

ПОТРЕБНА радница за рад
у трафици. Трафика је код
Спортског центра у Панче-
ву. 064/853-83-50. (274191)

ШИВАРИ потребна радница
за рад на индустријским
шиваћим машинама.
069/238-07-65. (274237)

ПИЦЕРИЈИ Попај потребан
возач. 063/820-87-61.
(2743269

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм, у центру Стрели-
шта. Тел. 064/267-71-74.
(274265)

ДАЈЕМ часове основцима
од I – IV разреда. 064/033-
38-83. (273923)
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Предшколска установа у оснивању

„ЗАБАВНИК”

расписује конкурс за:

– медицинске сестре – васпитаче (4)

– васпитаче (10)

УЗ CV приложити и копију личне карте, копију дип-

ломе и држављанство.

Документацију доставити лично у Фирми „Torteco”,

Ж. Зрењанина 36, Панчево

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

због отварања апотеке рас пи су је

КОН КУРС

за рад на ме ста:

1. ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ
– 1 извршилац

2. ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХ НИ ЧАР
– 2 извршиоца

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

ре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

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

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

Рок за кон ку ри са ње: 1. март 2019.

Потребни

физички радници
за производњу бетонске

галантерије. 

064/565-30-99 (7
/2

7
4

2
3

5
)

Потребан

радник
живинарској

фарми

Тел. 063/401-869
(1/ф)

„Конкордија”

погребно
потребан

возач и радница.

063/367-058
(4/274078)

B & D Bravarija
Старчево, 060/538-22-80

Израда кованих ограда,
елемената и галантерије.

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

GP „STILL-NET”-у потребни
пословођа техничке струке.
Информације и пријава на
013/333-311. (273742)

ПОТРЕБАН ауто-лимар, ау-
то-бравар за послове блин-
дирања и аутолимарије. Ви-
ше извршиоца. Одлични
услови рада. Редовна ис-
плата. Обезбеђена обука за
блиндирање. Контакт теле-
фон 069/847-68-56. 

ПОТРЕБАН радник до 50
година, за рад на фарми
кока у Панчеву. 063/776-
67-29. (273926)

ПОТРЕБАН возач у међуна-
родном трансорту Ц и Е ка-
тегорије, са искуством. CV
послати на
svetlana.flamengo@gmail.com
064/214-33-92 (274003)

CAF FE RU CRU I SER потреб-
ни конобари и конобарице.
Плата 30.000 + бонуси +
бакшиш.064/136-00-27.
(274147)

ПОТРЕБНА радница у пека-
ри, Качарево. 062/282-145.
(273969)

ПОТРЕБАН момак или де-
војка за разношење пића на
бувљаку 064/132-98-12.
(273991)

ПОТРЕБЕ раднице за шиве-
ње на индустријски маши-
нама, услови одлични.
064/062-22-79. (273999)

РЕСТОРАНУ хитно потреб-
не конобарице. 064/349-93-
43. (274075)

ПОТРЕБНА радница за ши-
вење на ибердеку, услови
одлични. 064/981-77-65.
(273999)

ПОТРЕБАН радник за рад у
магацину са Б категоријом.
062/348-380, Дејан.
(274006)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије за унутрашњи
транспорт. 062/850-00-82.
(274020)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ Го-
луб потребна девојка за рад
у продаји. Звати искључиво
радним данима од 8 до 16
сати, на 062/680-477.
(274035)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
за роштиљем, и у кухињи.
Ћевабџиница у центру и
Браће Јовановић. 063/897-
55-04. /274085)

ПОТРЕБАН радник за рад
на фарми крава. 064/160-
56-68. (274113)

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије за паковање и развоз
штампе 069/867-72-07.
(274106)

РЕСТОРАНУ „Стара Вај-
фертова пивара” потребно
особље. 060/074-34-85.
(274154)

ГРИЛ БУМУ потребна жена
за рад на роштиљу.
064/323-92-77. (274142)

ПОТРЕБНА радница за рад
у трафици. 064/462-12-61.
(274220)

БРАВАРИЈА, надстрешнице,
ограде, терасе, капије, вра-
та врло повољно. 060/140-
54-44, Дуле. (274049)

ЧАСОВИ математике, физи-
ке и немачког језика. Тел.
064/208-91-21. (274114)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором. Дуле,
064/163-58-85. (274126)

МОЛЕРСКИ радови и фаса-
де. 061/156-02-07. (3805)

ПОПРАВКА кровова и изра-
да нових. Тел. 064/145-85-
54. (274107)

КЕРАМИЧАР: уградња свих
врста подних и зидних пло-
чица. Брзо и квалитетно.
064/128-38-49. (274037)

КОМБИ превоз робе и ма-
ње селидбе. 069/129-72-71.
Никола. (274032)

КОШЕЊЕ корова, траве,
шишање ограде, све дести-
нације, дворишта, викенди-
це. 061/301-49-58. (274135)

МАТЕМАТИКА, физика, хе-
мија, механика... Часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-22-
43. (273553)

КЕРАМИЧАР: припрема и
постављање свих врста ке-
рамичких плочица. Повољ-
но. Тел. 063/744-08-24.
(274066)

ЈЕФТИНО спремам станове.
Јавите се на тел. 062/314-
680. (274076)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс, тапете, хидро-
изолација, подови...
060/145-99-09. (274093)

ЧАСОВИ српског језика у
Банатском Брестовцу, при-
према осмака за пријемни
испит. Тел. 064/380-56-94.
(274173)

КОМПЈУТЕРИ, сервис, по-
правка, инсталирање нових
компоненти., Брзо, повољ-
но. 0’60/351-03-54.
(273975)

ОБАРАЊЕ стабала, ископ,
кошење, рушења, одношење
ствари и друго. 060/035-47-
40. (274163)

СТОЛАРСКЕ услуге, кухи-
ње, плакари по мери, по-
правке и преправке. 371-
274, 064/176-88-52.
(274026)

КЕРАМИЧАР: уградња свих
врста подних и зидних пло-
чица. Брзо и квалитетно.
064/128-38-49. (274037)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, зидова,
бетона, бетонирања, обара-
ње стабала. 0634/122-69-
78. (274163)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења канализације, адапта-
ције купатила, сервис, по-
вољно. 064/238-91-31,
013/377-930. (274152)

ПАРКЕТ и ламинат, постав-
ка, хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892.
(273792)

СЕЛИДБЕ, превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа/демонтажа наме-
штаја. Дејан, 061/626-14-
50. (274179)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (274179)

СВЕ врсте физикалија, уто-
вар/истовар, рушење, чи-
шћење, разбијање бетона,
селидбе, одвоз шута и непо-
требних ствари и слично.
Дејан, 061/626-14-
50.(274179)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, шут, радимо све посло-
ве. 061/321-77-93. (274177)

РЕНОВИРАЊЕ кућа, стано-
ва, комплет, изградња но-
вих објеката. 062/179-67-
25. (273997)

ОЗБИЉНА, одговорна жена
чувала би, неговала старије
особе. 065/237-10-68,
064/665-86-51. (274087)

РАДИМО све физичке по-
слове, чистимо подруме, та-
ване, наш превоз. 064/144-
37-65. (274009)

МАТЕМАТИКА, часови за
основце. 060/67636-37.
(274086)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, купујем старо гвожђе.
061/631-51-46. (274182162)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугогоди-
шњим искуством из Дебеља-
че, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-74-
38. (2728939)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, заме-
не, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (274038)

РОЈАЛ МГ: затварање тера-
са провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-
врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-
498. (273743)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (4805)

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско
прање тепиха, намештаја,
аутомобила, превоз беспла-
тан. 302-820, 064/129-63-
79. (274233)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранци-
ја. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (и)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-24-
16. (272997)

КРОВОВИ, поправке, заме-
на црепа, летви, старог цре-
па и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење,
изолације, најјефтинији у
граду, пензионерима екстра
попуст. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-
00, 062/845-96-26,„Елек-
троизградња”.(273962)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (273042)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипсарски радови,
ламинат. 061/283-66-41,
062/976-18-42. (4805)



ТУРИЗАМ

РАЗНОУСЛУГЕ

Петак, 8. март 2019. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 19

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

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 25. За ко на о

про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни

гла сник РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о до но ше њу ре ше ња о да ва њу 

са гла сно сти на Сту ди ју о про це ни 

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

Над ле жни ор ган оба ве шта ва јав ност да је 04. 03.

2019. го ди не, до не то Ре ше ње о да ва њу са гла сно -

сти на Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре -

ди ну ПРО ЈЕК ТА Из град ња тер мо е лек тра не то -

пла не Пан че во, на кп. бр. 3523/11 К.О. Вој ло ви ца,

но си о ца про јек та „ТЕ-ТО” Пан че во’’ д.о.о, Ули ца

Спољ но стар че вач ка бр. 199 из Пан че ва.

Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти је до не то на осно -

ву пред ло га од лу ке ко ји је са став ни део Из ве шта -

ја Тех нич ке ко ми си је као и уви дом у до ста вље ну

до ку мен та ци ју, ко јом је кон ста то ва но да пред мет -

ни про је кат сво јом ре а ли за ци јом не ће има ти не га -

тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну уко ли ко се ис -

по шту ју про пи са не ме ре за шти те.

Ра ди за шти те чи ни о ца жи вот не сре ди не, но си лац

про јек та је ду жан да обез бе ди усло ве и спро ве де

ме ре де фи ни са не по гла вљем 8.0 Сту ди је о про -

це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, као и да обез бе -

ди из вр ша ва ње про гра ма пра ће ња ути ца ја на жи -

вот ну сре ди ну, пред ви ђе ног по гла вљем 9.0 Сту -

ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на сту ди ју о про -

це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је ко нач но у

управ ном по ступ ку. Про тив овог ре ше ња се мо же

по кре ну ти управ ни спор пред Управ ним су дом у

Бе о гра ду у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња

овог оба ве ште ња.

Градоначелник града Панчева је закључком број

II-06-020-2/2019-111 дана 27. 02. 2019. донео од-

луку о расписивању

J A В Н О Г  К О Н К У Р С А

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ 

И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ГРАДА ПАНЧЕВА У 2019. ГОДИНИ

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удру -

жења грађана са седиштем на територији Града

Панчева, као и цркве и верске заједнице које своју

делатност обављају на територији града Панчева.

Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 1. но-

вембра 2019. године, односно до утрошка сред-

става опредељених за ову намену;

Конкурс са пратећом документацијом објављен је

на званичној презентацији Града Панчева

www.pancevo.rs. Формулари за конкурисање могу

се преузети у Секретаријату за јавне службе и со-

цијална питања Градске управе Града Панчева,

Трг краља Петра I, спрат II, канцеларија 204, или

са интернет презентације www.pancevo.rs .

Додатне информације могу се добити путем теле-

фона 013/308-795 или мејла civilnodrustvo@pan-

cevo.rs. 

Пријаве предати у Услужном центру Града Панче-

ва или послати поштом, у затвореној коверти, са

назнаком: Пријава на К О Н К У Р С ЗА СУ/ФИ-

НАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВ-

НОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДР -

ШКЕ И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ГРАДА ПАНЧЕВА У 2019. ГОДИНИ Град Панче-

во/Секретаријат за јавне службе и социјална пи-

тања/Трг Краља Петра I 2 -4/26000 Панчево

Инструктажe у вези са Kонкурсом биће одржанe

19. 03. 2019. у 12 сати и 17 сати у Mалој сали

Градске управе.

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева” број
25/15 - пречишћен текст и 12/16), Одлукe о буџету
града Панчева за 2019. годину („Службени лист
града Панчева” број 33/18), Уредбе о критеријуми-
ма, мерилима и начину избора пројеката у култу-
ри који се финансирају и суфинансирају из буџета
Републике Србије, аутономне покрајине односно
јединица лoкалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије” број 105/16 и 112/2017) Одлуке
о начину, критеријумима и мерилима за избор
пројеката у култури који се финансирају и суфи-
нансирају из буџета Града Панчева („Службени
лист Града Панчева” број 2/17), Градоначелник
Града Панчева расписује 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ЗА 2019. ГОДИНУ

Пројекти обухватају културне области:

• Књижевност (стваралаштво, преводилаштво)

• Музика (стваралаштво, продукција, интерпрета-
ција)

• ликовне, примењене, визуелне уметности, ди-
зајн и архитектура

• филмска уметност остало аудио-визуелно ства-
ралаштво

• манифестације везане за филмску уметност и
остало аудио-визуелно стваралаштво

• позоришна уметност (стваралаштво, продукција
и интерпретација)

• Уметничка игра – класичан балет, народна игра,
савремена игра ( стваралаштво, продукција и
интерпретација)

• остала извођења културних програма и култур-
них садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улич-
на уметност и сл.)

• откривање, прикупљање, истраживање, доку -
мен товање, проучавање, вредновање, заштита,
очување, представљање, интерпретација, ко-
ришћење и управљање културним наслеђем.

Право учешћа на Јавном конкурсу за су/финан-
сирање пројеката у области културе за 2019. годи-
ну (у даљем тексту: Конкурс), имају установе,
уметничка и друга удружења регистрована за
обављање делатности културе, као и други
субјекти у култури, осим установа културе чији је
оснивач Република Србија, аутономна покрајина
или Град Панчево, с тим да се пројекат реализује
на територији Града Панчева. 

Пријава на конкурс, уз пратећу документацију,
под носи се на посебно попуњеном и овереном об-
расцу. Текст Јавног конкурса и пријава могу се до-
бити у Секретаријату за јавне службе и социјална
питања, II спрат, соба 204, зграда Градске управе
Града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4, или пре-
узети са званичне интернет презентације Града
Панчева www.pancevo.rs

Предлози пројеката и буџет пројекта достављају
се у 2 електронски попуњена штампана примерка
лично у Услужном центру Градске управе Града
Панчева или поштом на адресу Трг Краља Петра
I 2 - 4, Панчево са назнаком „Јавни конкурс за
су/финансирање пројеката у области културе за
2019. годину” и електронском поштом на имејл ад-
ресу nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Додатне информације се могу добити на телефо-
не 013/ 308-906 

Контакт особа: Невенка Кљајић

Напомена: Инструктажа за заинтересоване биће
организована 19.03.2019. године, у Малој сали
зградe Градске управе Града Панчева у термини-
ма од 12 и 17 сати.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима

САВКА

РАТИЋ
1928–2019.

Ћерка МИРЈАНА

са породицом

(121/274203)

Заувек ћеш бити у

нашим срцима

САВКА

РАТИЋ
1928–2019.

Син СЛОБОДАН

са породицом

(122/274203)

Заувек ћеш бити у

нашим срцима

САВКА

РАТИЋ
1928–2019.

Син ДРАГАН

са породицом

(123/274203)

Велико хвала запо-

сленима у центру

Дома слепих на не-

себичном залагању

и великој помоћи и

поштовању према

нашој мајци и баки

Савки Ратић.

Породица

(153/274250)

Последњи поздрав драгом

САВИ ГЛАВОЊИЋУ

дугогодишњем успешном председнику клуба.

Пријатељи из Карате клуба „Динамо”

(116/274195)

Последњи поздрав

БОСИЉКИ

БОГОЈЕВИЋ

Син ДУШАН, снаја

СТАНА, унуци

ГОРАН и БОЈАН

са породицама

(118/274200)

Последњи поздрав мај-
ци, баки и прабаки

БОСИЉКИ

БОГОЈЕВИЋ
1927–2019.

Твоји најмилији: син
МИЛЕНКО, снаја СТАНА,
унука ИВАНА с породи-
цом и унук ДАРКО

(119/274200)

ЕТЕЛКА

АЛЕКСИЋ

Живећеш вечно у на-

шим срцима.

Син МИХАЈЛО

са породицом и зет

ЈОВО с породицом

(124/274204)

Последњи поздрав

брату и ујки

МИОДРАГУ

ЈОВАНОВИЋУ

од сестре РОСЕ и

сестричине ДАЦЕ

са породицом

(71/274084)

ПОПРАВЉАМО, уграђујемо
ПВЦ, АЛУ столарију, комар-
ници, ролетне, сигурносна
врата, могућност на рате.
060/545-34-04. (273947)

СЕЛИДБЕ комбијем И КА-
МИОНОМ Војводина, Срби-
ја, са или без радника. Нај-
повољније, Иван. 063/107-
78-66. (4805)

СЕЛИДБЕ, робе и ствари
комбијем и камионом, про-
фесионално, екипа радни-
ка, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван,
063/107-78-66. (4805)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, ба-
терије, санитарије, при-
кључка воде и канализације.
Од 0 - 24 сата, пензионери-
ма екстра попуст. Долазим
одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-
00, 062/845-96-26, „Елек-
троизградња”.(273962)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и ламинат. 064/317-
10-05. (4805)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камиони-
ма, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намешта-
ја, 0-24, сваког дана и неде-
љом. Бесплатан 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 ,  (4805)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74.(4805)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, еки-
па радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.(4805)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ства-
ри, кутије за паковање, фо-
лија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Бо-
рис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,  (4805)

ПРАЊЕ тепиха, намештаја,
аутомобила, душека. Ната-
ша, 066/361-474, 060/361-
47-41, 361-474. (274140)

ЛАЛЕ – превозим мањим
кипером повољно: песак,
шљунак, сејанац, ризлу, од-
возим шут. 064/354-69-94.
(274050)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптације,
замена вентила, батерија,
санитарије, све за воду, 0 –
24 сата, пензионерима екс-
тра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, 064/493-44-63. 

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе,  бој-
лере, шпорете, ТА пећи,
поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (274181)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (273042)

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско
прање тепиха, намештаја,
аутомобила, превоз беспла-
тан. 302-820, 064/129-63-
79. (274233)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипсарски радови,
ламинат. 061/283-66-41,
062/976-18-42. (4805)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (274038)

ПОТРЕБНА масерка за ре-
лакс опуштајућу масажу,
може почетница. 061/298-
96-69. (273371)

МАСАЖА релакс за потпу-
но уживање и опуштање ва-
шег тела. 064/269-94-87,
Марија., (274277)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску годишњу кар-
ту издату од АТП-а Панче-
во на име Радиша Петро-
вић. (273927)

ПЕНЗИОНЕР, 71 година,
упознао би госпођу до 77
година, искључиво брака
ради. 064/382-27-27.
(274068)

УПОЗНАО бих слободну
жену до 55 гходина. Јави се
да остаримо заједно.
064/372-94-71. (274061)

ИЗГУБЉЕНА годишња кар-
та АТП-а на име Драгица
Јовић. Тел. 060/482-42-35.
(274262)

ЖЕНА, девојка, за дружење
потребна мушкарцу, приват-
ник. 066/514-73-45. (274164)

ИЗДАЈЕМ собе и апартмане
у центру Сокобање, може и
ваучер. Контакт тел.
063/426-345. (273605)

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-
тру Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (274122)
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Последњи поздрав

МИЛАНУ

ШУПИЦИ

ВЕСНА, ЦАНЦАРА,

ПИЦОК и ФРАЊА

(70/274083)

С љубављу и поштовањем

МИЛАН ШУПИЦА

Твоји девојчурци: СУНА, СНЕЖА, 

ГОЦА и МАША

(82/274110)

Последњи поздрав

МИЛАНУ ШУПИЦИ

од другара из „Монструма”: ШОРКО, ЗОКИ,

ШОЛЕ, ГИЛЕ, ЈОЦА КОНДОР и МАКИ

(83/274110)

Са неизмерном тугом у срцу опраштамо се од

нашег вољеног кума и пријатеља

МИЛАНА ШУПИЦЕ

С љубављу и поштовањем кумови ЂОРЂЕВИЋ:

СРЂАН, ТАЊА, МАРИНА и ДАРИЈА

(89/274128)

Последњи поздрав нашем драгом зету

МИЛАНУ ШУПИЦИ

Чуваћемо сећање на тебе.

МАГДАЛЕНА, МИЛЕ, МАРИЈА, 

ЕЛЕНА и тетка ЈЕЛЕНА

(93/274141)

Мићо,

твој одлазак јако боли. 

Није фер.

Твоји: ДЕКИ и САНШАЈН са децом

(108/274174)

Последњи поздрав

МИЛАНУ

ШУПИЦИ

од ШМИНКИЈА,

ДАЈЛЕ, КОСТЕ, 

ТАЛИЈЕ, ШВЕЂЕ, 

ЈОЦЕ и ЦЕЗАРА

АСТЕРИКСА
(90/274134)

Последњи поздрав

пријатељу

МИЛАНУ

ШУПИЦИ

од ГЕОРГИЈА, 

СЛАЂАНЕ

и СИНИШЕ

(91/274134)

Последњи поздрав

МИЛАНУ

МИРКО и БАНЕ

МАРГАН

(95/274144)

Последњи поздрав
нашем другу

МИЛАНУ
ШУПИЦИ

од МИЛОША
ТОДОРОВИЋА
са породицом

и НЕШКА
са породицом

(1067274169)

Последњи поздрав

ШУЈИ

БОБИЋ

(151/272245)

Нашем једином и оданом супругу, оцу, свекру и деки

САВИ ГЛАВОНИЋУ

Супруга ВЕРА, синови МИЛАН и МИЛОШ, снаја ТИЈАНА

и унук ДАМЈАН

(145/274231)

Последњи поздрав

САВИ ГЛАВОНИЋУ

НАДА и МИРКО МИХАЈЛОВИЋ

(141/274231)

Последњи поздрав

САВИ ГЛАВОНИЋУ

ДУДА и БОБА ТАСИЋ

(142/274231)

Последњи поздрав зету

САВИ ГЛАВОНИЋУ

СВЕТКО са породицом и бата МИЋА

(143/274321)

САЊА ЂИНЂИЋ

Тешко је...

Толико је тога остало неиспричано и неподељено са тобом. Нека

нам као утеха и успомене остаје твој ведар и драг лик, твоја дивна

деца, твоја храброст, колегијалност... Срећни смо што смо те имали.

Никада те нећемо препустити забораву. Остаћеш вечно у нашим

срцима.

Твој колектив Апотека „Панчево”

(65/274060)

Последњи поздрав

САЊИ

ЂИНЂИЋ

од породице

БОГДАНОВ

(50/274034)

Последњи поздрав

САЊИ

ЂИНЂИЋ

од Ланиних другара

и учитељице ГОЦЕ

(110/274180)

Последњи поздрав
комшиници

САЊИ ЂИНЂИЋ
од комшија из зграде у

Радоја Домановића бр. 3

(114/274193)

Последњи поздрав

ујаку

МИОДРАГУ

ЈОВАНОВИЋУ

од ВИДЕ, МИЋЕ

и МИЛИЦЕ

с породицом

(36/273992)

Последњи поздрав

брату и ујаку

МИОДРАГУ

ЈОВАНОВИЋУ

од сестре СТАНЕ

и његових ТУБИЋА

(37/273994)

Последњег фебруар-

ског дана престало је

да куца племенито

срце

МИОДРАГА

ЈОВАНОВИЋА

ЈУЦЕ
из Омољице

Увек ће га волети и

радо га се сећати си-

новац СЛАВИША и

брат РАДЕ са поро-

дицом

(38/
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МИЛАН ШУПИЦА
1966–2019.

Неутешна...

Твоја МАКИ

(66/274064)

МИЋКО...

ЗОРАН, ПАТРИША, ДУШАНКА и МИЛА

(67/274064)

Последњи поздрав пријатељу

МИЛАНУ ШУПИЦИ

од породица МРДИЋ и МАРЈАНОВИЋ

(30/273979)

МИЛАН ШУПИЦА
1966–2019.

Прика, била је привилегија имате те за

пријатеља.

НЕНАД КОВЈАНИЋ с породицом

(76/274095)

МИЛАН ШУПИЦА

Не могу да схватим да те више нећу видети ни

чути – Ћао Мићо!

ДРАШКО

(79/274103)

Драгом куму

МИЛАНУ ШУПИЦИ

Усправно си стајао, стоички одолевао и само ти-

хо пао.

Заувек у нашим мислима и срцу

Породица АТАНАЦКОВИЋ

(84/274114)

Последњи поздрав пријатељу

ШУЈИ

Другари: КЛЕЦА, ПЕЈСОН, БАНЕ, СТАРИ, 

МИЈАТ, БАДИ, КОРАЋ, МАКСА, ВЛАДА, НЕША,

ЏИЛЕ, ПРКИ, БОРКО, СИМА, РАЛЕ, 

ДРАГОЉУБ, ШОМИ, СЛОБА, МИТАР, МИРКО

Т., ЗОКИ, ДАРКО, ДАВОР, ПАРИП, ДУЦА, 

МРКЕЛА, БРАНКО, ЉУБИША

(96/274145)

Последњи поздрав нашем Шуји

МИЛАН ШУПИЦА
1966–2019.

Твоји „змајевци”: НИКИЦА, ПЕШКИР, САЛЕ, ЧЕ-
ДА, ИЛКЕ, МИЛУТИН, КИЦОШЕВИЋ, БУБИЛИ,
ПАЈЧЕ, ЦОБА, ЦЕЦА, БИЉА, ЈУЦА, СТОЈКА, ЈЕЦА,
ВАЛЕНТИНА, БРАНИСЛАВА, ТАЊА, ВАСИЛИКА
МАЦА, ВИНКА, НЕВЕНА и остали „змајевци” гене-
рација 1966/67.

(104/274165)

Последњи поздрав

МИЛАНУ

ШУПИЦИ
1966–2019.

Имали смо срећу да те
упознамо а свако ко те
је упознао могао је да
научи нешто о животу и
борби.
Попићемо с времена на
време неки макијато за
тебе.

Особље Caf fe Ma ri na:
САНДРА, МИКИ, 

МИЦА, ВЛАДАНА
и ЕМА

(105/2741689

Драгом нашем прики

Породица ОЛЋАН

(97/274146)

Нашем најдражем

МИЛАНУ ШУПИЦИ
Хвала ти на бескрајној и несебичној љубави и доброти. У твом срцу било

је места за све људе овог света, а у нашем остаје посебно место за тебе.

Ожалошћени: таст ИВА, ташта СЕЈА, шурак ГОРАН, 

снајка БИЉАНА и деца ТИЈАНА и АЦИКА

(117/274198)

Пријатељу

МИЛАНУ
ШУПИЦИ

поздрав од СТЕВЕ
ЈОВАНОВИЋА ШУГЕРА

(120/274201)

МИЛАН

ШУПИЦА

Последњи поздрав

драгом комшији

од породице

ШТИВЧЕВИЋ

(140/274230)

Последњи поздрав

ШОЈКИ

ПОП

(150/274245)

Мом драгом партнеру последњи поздрав. 

Легендо увек си више давао него што си узимао од живота!

МИЋИ ШУПИЦИ

од породице МАРИНО: ИКЕ, МИЋЕ, ГОРДАНЕ и РУЖЕ

(154/274255)

Последњи поздрав пријатељу и сараднику

МИЛАНУ ШУПИЦИ

Колектив ДОО „Кутко”

(160/ф)

300-820, 300-830



27. фебруара у 86. години нас је напустио и отишао у легенду наш

драги

ДУШАН ПАТИЋ ФАКСИ
Никада нећемо заборавити сву љубав коју си нам пружио.

Ћерка НАТАША, брат ПЕТАР, братанци ГОРДАНА

и ПЕЂА са породицама
(12/273935)

Последњи поздрав мајци и баки

МИЛИЦИ

МИЛОСАВЉЕВИЋ

1930–2019.

Наша вољена преминула је 3. марта али ће жи-

вети у нашим срцима.

Син ЗОРАН, снаја МИЛИЦА и унук ПЕЂА

(35/273990)

ДУШАН ВЛАДИМИР

ПАТИЋ ДЕАНОВИЋ
Последњи поздрав пионирима панчевачког рукомета

Генерација рукометаша из ’66
(40/274401)

Последњи поздрав нај-
бољем спортисти дваде-
сетог века

ДУШАНУ
ПАТИЋУ
ФАКСИЈУ

Рукометни клуб
„Динамо”, Рукометни

савез и Спортски савез
Панчево

(ф/53)

Последњи поздрав

драгој куми

МИЛИЦИ

МИЛОСАВЉЕВИЋ

од породице

ВУЧКОВИЋ

(92/274136)
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Опраштамо се од нашег

ВЛАДИМИРА ДЕАНОВИЋА
1930–2019.

Хвала за љубав и подршку коју си нам несебич-

но пружао.

Твоји: ДРАГАНА, МИЛАДИН, ВЛАДАНА,

ЕМИНА, МИЛОШ, МАРИЈА, АНА ДРАГАНА

и УНА
(24/273964)

Захваљујемо се

на дугогодишњем пријатељаству

и сарадњи

ВЛАДИМИРУ ДЕАНОВИЋУ

ДЕНДИЈУ

и

БОРИВОЈУ БЕШЛИНУ

Удружење грађана Савет панчевачких

сениора „СПАС”

(31/273981)

Последњи поздрав драгом и вољеном

пријатељу

ВЛАДИ ДЕАНОВИЋУ

С љубављу и поносом чуваћу успомену на

заједнички проведене дане, на наше дуго-

годишње другарство и искрено пријатељ-

ство.

ДРАГИША МАТИЋ с породицом

(59/274036)

Последњи поздрав

ВЛАДИ

ДЕНДИЈУ

Рукометни клуб
„Динамо” , 

Рукометни савез и
Спортски савез

Панчево

(52/

Последњи поздрав драгим пријатељима

ВЛАДИМИРУ ДУШАНУ

ДЕАНОВИЋУ ПАТИЋУ

ДЕНДИЈУ ФАКСИЈУ

од другова: РЕЏО, КЕЛЕ, ПЕРКЕ, СРЕДОЈЕ, ЏАГИ, ПАЈА, СТОЛЕ,

ЖАРКО, ДОШЕН, ДОБРОТА, ЈУГОСЛАВ, ГРАБУНЏИЈА, СЕНКО,

БОГИЦА и МИЋА

(78/274102)

Последњи поздрав нашем драгом, поштованом

Прики и великом господину

ВЛАДИМИРУ ДЕАНОВИЋУ

Породица СТОЈАНОВИЋ

(109/274174)

1. марта 2019. напустио нас је наш

ВЛАДИМИР ДЕАНОВИЋ ДЕНДИ

Заувек ће га волети његови најмилији

(126/274208)

Са тугом се опраштам од

ВЛАДИМИРА

ДЕАНОВИЋА

ДЕНДИЈА
мог вршњака и вишеде-
цинијског пријатеља.

ДРАГАН АДАМОВИЋ
са породицом

(134/274221)

Последњи поздрав драгом

РАШИ

од ВЕЛИБОРА ДАВИДОВИЋА са породицом.

Почивај у миру.

(136/274223)

28. фебруара 2019. године престало је да куца

срце наше драге мајке, сестре и тетке

РУЖИЦЕ КИШ
1972–2019.

С болом и тугом опраштају се од ње: син

МИЛОШ, сестра ЕРЖЕБЕТ, сестричине КАСАН-

ДРА и МИЛИЦА, зет ГОРАН и снаја АНДРЕА

(157/274266)

Последњи поздрав

РУЖИЦИ

КИШ

Недостајеш...

ДУШКА, ТАЊА, 

МАРИЈА и ЈЕЛЕНА

(158/274270)

Последњи поздрав зету

САВИ ГЛАВОНИЋУ

од НИКОЛЕ СТОЈСАВЉЕВИЋА са породицом

(144/274231)

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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Последњи поздрав

РАНКУ

од ЈОВАНКЕ и ТИМЕ КРЊАИЋ

(11/273932)

Последњи поздрав поштованом

РАНКУ ПРЕРАДОВИЋУ

од ВУКОСАВЕ, ИВАНЕ и СНЕЖАНЕ

МИЛОСАВЉЕВИЋ
(14/273938)

Последњи поздрав нашем драгом

РАНКУ ПРЕРАДОВИЋУ

Његови ПЕЈАКОВИЋИ: ВЕША, ЉИЉА, 

ТАМАРА и НИКОЛА

(58/2740529

Последњи поздрав драгом

РАНКУ ПРЕРАДОВИЋУ

СЛАВИЦА КРЊАЈИЋ

(59/274052)

Последњи поздрав драгом

РАНКУ ПРЕРАДОВИЋУ

Његови ПЕКОВИЋИ: БРАНКО, МИРА

и ЈОВАНА

(60/274052)

Последњи поздрав нашем драгом

РАНКУ ПРЕРАДОВИЋУ

Његови: РАДА и ГОРАН ПЕКОВИЋ

(61/274052)

Последњи поздрав

СЛОБИ

КИТИЋ

Пензионисане

колегинице са дечјег

одељења

(2/273908)

Последњи поздрав нашем драгом

РАНКУ ПРЕРАДОВИЋУ
1949–2019.

Од супруге МИЛЕНЕ и синова АЛЕКСАНДРА и БРАНКА

са породицама

(113/274192)

СЛАВИША СИБИНОВ
8. II 1977 – 2. III 2019.

Шокирани вешћу о смрти нашег драгог

Славише, опраштамо се са њим, а он ће

остати у нашим сећањима и срцима.

Стриц СТЕВАН МИШКОВИЋ, сестра

ЈЕЛИСАВЕТА ЛАЗИЋ са породицом

и брата РАДОМИР

(127/274222)

2. марта 2019. изгубили смо нашег драгог
и никад непрежаљеног сина, брата и ујака

СЛАВИШУ СИБИНОВА
8. II 1977 – 2. III 2019.

Опхрвани болом у неверици опраштамо
се од нашег Славише.

Чуваћемо га од заборава у нашим срцима
док год куцају.

Његови: отац БОГОЉУБ, мајка АНА, 
сестра ЈУГОСЛАВА РАНЧИЋ

са породицом и сестра ВИОЛЕТА
(128/274222)

Последњи поздрав вољеном оцу

БОДИРОГА РАДОЈИЦИ
1961–2019.

Бол није у речима и сузама, него у души и

нашим срцима у којима ћеш вечно живети.

Ћерка ТИЈАНА, зет ИВАН, унука

ХАНА и ЦЕЦА

(130/274212)

Нашем другу и брату

РАШИ

Последњи поздрав од пријатеља из Клуба „Те-

сла”: ЦВИЈЕТИЋА, ПЕРОВИЋА, ГОРДИЋА УЈКЕ,

ПАЈЕ ВУЈИЋА, МУКИЦЕ, ГАЛЕТА, ШУМАДИНЦА,

БИЉЕ и ДРАГАНЕ

(125/274206)

Последњи поздрав нашем

РАШИ

Ветерани ФК „АТП-а”: ЖАРКО, БАБИЋ, 
ПОКРАЈАЦ, ЦАЈА, БОРКО, ФИШЋА, СРЕЈА

БУДИШКА, БУРЧУЛ, ШЉИВАР, ЦВЕЛЕ, 
ТЕГЕЛТИЈА, ДАЧА, СЛАВКО, ХАЛЕР, КОЦКА,

ШАРАЦ, ДУПОР, БАБУШ, АУТО ЂУРА, МАРКО,
РАДУЛАЦ, ОРЛИЋ, ВИНКО, МУЈКЕ, ПОП, 

СТЕЈИЋ, ДАБА, ВИЦКО и ВЕЛЕ

(131/274213)

Последњи поздрав

вољеном брату

БОДИРОГА

РАДОЈИЦИ

од сестре СТАНКЕ,

зета ВАСЕ, сестричине

МАРИЈАНЕ

и сестрића ЗОРАНА
(129/274211)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље

да се је нама драги

РАША

упокојио 5. марта 2019. године.

Сахрана је 7. марта 2019, у 13.30 на Старом пра-

вославном гробљу

Породица БОДИРОГА

(137/274225)

Последњи поздрав
драгом

РАШИ
од ЖИВКА ЂИНОВИЋА

са породицом
(135/274223)

Вољеном брату Раши

БОДИРОГА

РАДОЈИЦА

Чуваћемо те од забо-

рава.

Твоје сестре

БОЖАНА и МАРА

са породицом
(156/274264)

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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9. III 2011 – 9. III 2019.

ЂУРО ДОШЕН

ДУШКО

Нека те у тишини

вечног мира прати

моја љубав јача од за-

борава.

Мама ХИЛДА
(62/274053)

ПОМЕН

7. III 2009 – 2019.

Никад непрежаљеној

тетки

БИСЕРКИ

ЈОВАНОВ
БОШКО

са породицом

(28/273974)

9. марта 2019. на православном гробљу у Црепа-

ји даваћемо шестомесечни помен

НАДИ КАРБУНАР

Мајко, почивај у миру, нека ти је вечна слава и

хвала.

Твоја деца са породицама

(86/274120)

10. марта навршава се
шест месеци откако ни-
је са нама наш вољени

БОРА

ЂОРЂЕВИЋ
1937–2018.

Живећеш вечно у на-
шим срцима.

Твоја супруга ЦАЛЕ
са породицом

(63/274054)

Четири године од смрти
моје мајке

ЉУБИЦЕ
ПОПОВИЋ

2015–2019.

Љубав и сећање на тебе
не умире. Све ми више
недостајеш.
Ћерка НЕВЕНА, зет РА-
ДОШ и унук БОЖИДАР

(9/273927)

СЕЋАЊЕ

13. III 2015 – 13. III 2019.

МИЛЕНКО

РАКИЋ МИКА
Прошле су четири годи-
не. С поносом ћемо те
помињати, по добром
памтити и увек волети.

Твоји најмилији
(20/253953)

БОЈАН ГЕНА ГОСТИЋ
13. III 2017 – 13. III 2019.

Душо моја, отишао си без поздрава. Нисмо ни мислили на крај,
већ само о томе колико је наша љубав велика да је ништа не може
надјачати.

Али крај није дошао са твојим одласком, јер се држим твог обећа-
ња да нас никад нећеш напустити. Знам да си са нама у сваком тре-
нутку, хвала ти за сву снагу коју ми пружаш, бол за тобом проћи
никад неће, али носим се са тиме онако како морам, због нас и
због наше деце.

С љубављу и поштовањем супруга ЈАСМИНА, син ВУК и ћерка ХЕЛЕНА

(133/274246)

БОЈАН ГЕНА
ГОСТИЋ

13. III 2017 – 13. III 2019.

Поносни смо што смо те
имали, а тужни што смо
те изгубили. Заувек ћеш
живети у нашим срцима.

Ташта ГОЦА, таст
БРАНКО, шурак

СЛАВЕ, свастика МАЈА
и баџа ГОРАН са децом

(132/274216)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНА

МАКСИМОВИЋ
1976–2014.

Син НИКОЛА, 

брат МИЛАН

са породицом, 

мама и тата
(138/274228)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНА

МАКСИМОВИЋ
Тетка МИЛКА, теча

ВЕНЧЕ и браћа

БОРКО и БРАНКО

с породицама

(139/274228)

У недељу, 10. марта 2019. године, у 11 сати, на гробљу у Војловици,
одржаћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

МИЛИ ФУШТИЋ
рођ. Савић

9. VI 1956 – 30. I 2019.

Живиш у нашим мислима, срцима и заувек ћеш остати у њима. 

Траг који си оставила у нашим срцима неизбрисив је.

Недостајеш нам...

Бескрајно ће те волети твоји најмилији: супруг БРАНИСЛАВ, ћерка
ДРАГАНА, зет ДАНИЈЕЛ, снаја ЕВА, унучад ЈОВАНА, МИЉАН и ДУЊА

(159/274276)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР ИЛИЋ
1999–2019.

У неизбрисивом сећању

ВЕСНА и МИЋА ИЛИЋ са породицом

(103/27)

У суботу, 9. марта, у 11 сати, на гробљу у Јабуци дајемо
двогодишњи помен нашем

БОЈАНУ ГОСТИЋУ
2. VII 1990 – 2017.

Тешко је живети са болом у души, видети те свуда, а
нигде те не наћи.
С љубављу коју смрт не раздваја живећеш вечно анђе-
ле у срцима нашим.

Заувек неутешни: отац САША, мајка ВЕРИЦА, брат
БРАНИСЛАВ, сестра МАРИЈА и баба СТАНКА

(161/4805)

БОЈАН ГОСТИЋ
2. VII 1990 – 2017.

За тебе ћу брате плакати док сузе не пресуше. 

Заувек део моје душе. 

Волећу те до задњег дана живота свог, теби ће

бити посвећен задњи откуцај срца мог.

Нашем вољеном брату Бојану од брата БАНЕТА

и сестре МАРИЈЕ
(162/4805)

7. марта навршава се
шеснаест година откако
није са нама

МИЛОРАД

ПЕТРИЋ
Остаћеш заувек у на-
шим срцима.

Супруга ДАНИЦА и
синови МИМА и ВАСА

са породицама
(41/274005)

Нека те анђели чувају у царству небеском

МИРОСЛАВ РОКСАНДИЋ

Брат МИРКО са породицом

(155/274257)

МИКИ

ПЕТРОВИЋ

Вољеном оцу послед-

ње хвала.

Вечно вољен.

БЕЈА са породицом

(146/274242)

МИКИ ПЕТРОВИЋ

Заувек вољен и вечно у мом срцу остаћеш мили

мој.
Твоја љубав РАДА

(147/274242)

МИКИ

ПЕТРОВИЋ

Вољеном оцу послед-

ње хвала. Увек у на-

шим срцима.

БОБАН, БОЦА

и АНАМАРИЈА

(149/274242)

МИРОСЛАВ МИКИ
ПЕТРОВИЋ

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

ВЕСНА СТОЈАНОВИЋ
с породицом

(148/274242)

У болу и тузи опраштамо се од нашег највољенијег
брата

БЛАЖО Божа ЋУКОВИЋА
1933–2019.

преминуо је 18. фебруара у Чикагу. 
Сахрана је 9. марта на гробљу Лешће у 12.30.

Ожалошћени: сестра АНИКА ПАВЛОВИЋ, браћа
ГОЈКО, РАЈКО и БРАНКО и наша ЦИЦА, породице
ЋУКОВИЋ, ПАВЛОВИЋ, ПОПОВИЋ и РИСТИЋ

(68/274081)

Последњи поздрав нашем

БЛАЖИ
ЋУКОВИЋУ

од ЈАКИЈА, ЉИЉАНЕ,
МИЛАНКЕ, ЈОВЕ и БЕБЕ
из Панчева (111/274187)

Преминула је наша вољена

ИВАНКА БАРАЈИЋ
22. V 1937 – 25. II 2019.

Ожалошћени: ћерка ВЕСНА, зет ЛАЗАР, унуке

АЛЕКСАНДРА и МИЛИЦА, зетови САША

и ВЛАДА и праунука ДАНИЦА

(115/274194)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ВАЛЕНТИНА ГРЕГЕЦ
Рођ. Жига

Једанаестогодишњи помен биће одржан у уторак, 12. марта 2019. године

у 12 сати, на гробљу Котеж.

Супруг ЗВОНИМИР

(72/)

У петак, 8. марта 2019. године, навршавају се две године откада није с на-

ма наш вољени

АНТУН ГРЕГЕЦ ТОНИ

Помен ће бити одржан у петак, 8. марта 2019, у 18 сати, током мисе у Ка-

толичкој цркви у Панчеву.
Породица

(74/274088)

8. марта је пет година без мог млађег брата

ИЛИЈА ПЕШИЋ ЛОЂИНОВ
из Долова

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

(77/274100)

СЕЋАЊЕ

ЗЕЦ

МИРКО СЛОБОДАН
1975–2003. 1951–2016.

Породица

(88/1274123)

18. марта 2019. године навршава се година отка-

ко ниси са нама, увек вољена и никад непрежа-

љена

ЗОРКА БОЈКОВИЋ

Ожалошћени: ћерка БАРБАРА

и супруг ДУШКО

(47/274025)

У недељу, 10. марта,

у 11.30, на Новом

гробљу обележићемо

четрдесет дана нашој

драгој

СЛАВИЦИ

КЕПИЋ

Бол и туга је велика у

нашим срцима.

Супруг МИЋА, син

ЖЕЉКО, ћерка

НАТАША, унук ЛАЗА

и унуке АЊА, 

СОФИЈА и ЈОВАНА
(43/274009)

Нашем вољеном

БОШКУ СРЕТЕНОВИЋУ
26. I 2019 – 7. III 2019.

У нашим си срцима мислима заувек. Наша си

љубав. 

Супруга ВЕРА са породицом

(34/273989)

9. марта 2019. навршава се четрнаест година туге, бола и празни-

не откако није с нама наш драги

РАДОВАН КОЈИЋ РАДЕ

Остао је незаборав и дивне успомене! 

Недостајеш!

Твоји најмилији: супруга БОЈКА, синови ИВАН и МИЛУТИН, 

сестра МИРА и остала родбина

(107/274170)

9. марта 2019. године
навршава се двадесет
девет година откако ни-
је са нама наша драга

РАДИСЛАВКА

ДИМИТРИЈЕВИЋ
рођ. Гвозденовић

1950–1990.

Њени најмилији

(10/273929)

У недељу, 10. марта 2019. године, на гро-

бљу Котеж, у 11.30, дајемо четрдесето-

дневни помен нашем драгом

СРЕТЕНУ ЋАЛИЋУ

С љубављу и тугом супруга МАРИЈА, 

син НЕНАД, снаја АСЛАВИЦА и унуци

ВЛАДИМИР и ЗОРАН

(46/274021)

СЕЋАЊЕ

РАДОВАН КОЈИЋ
Време пролази, туга остаје.
Увек ћеш бити у нашим мислима.

Породица НОВАКОВ
(112/274189)

БИЉАНА ПОПОВИЋ

Прошла је година, туга нам не пролази. Само по-

кушавамо да је надјачамо лепим успоменама на

године и пријатељство са тобом. 

Остаћеш заувек у нашим срцима, мислима и

причама.

Твоји најбољи пријатељи: БУБИ, БАЧИК, 

ЈЕЦА, МИЦА, ТИНА и ВУЧКО

(69/274032)

У суботу, 9. марта, у 10.30, на Новом гробљу, обележа-
вамо шест месеци без наше драге

РУЖИЦЕ ВУЈАНОВИЋ
Време пролази, успомене и сећања остају.

Твоји најмилији
(94/274143)

Двадесет година сећање

на тебе није прошло

БЕЛА СЕКАЧ

Син АНДРИЈА

(152/274249)

Прошло је осам година откако није с нама наш

МИТАР СТОЈКОВИЋ

Супруга МИЛЕВКА, син НЕБОЈША, ћерка

НАТАША, снаја АЛЕКСАНДРА и унучад

АНДРИЈАНА, АЛЕКСАНДАР и СТЕФАН

(5/273920)

11. мар та 2019. навршавају се две године без на шег дра гог

ДО БРИ ВО ЈА ПЕ ШЕВ СКОГ
1934–2017.

Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји

(163/ф)
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Мојој јединици

ДАНИЈЕЛИ

МИЛИВОЈЕВИЋ
11. III 1975 – 11. III 2019.

Била си моја нежност, снага, била си ми

све.

Туго моја и поносу. 

Срећан рођендан.

Твоја мама

(6/273922)

У суботу, 9. марта, у 11 сати, даваћемо годишњи

помен нашем вољеном

МИЛОШУ АПОСТОЛОВИЋУ

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју

време не лечи.

Заувек у нашим срцима.

Твоји: СЛАВИЦА и МАРКО са породицом

и ДУШАН
(17/273934)

ЛАЗИЋ

НЕНАД СТОЈАН
Заувек сте бол у нашим срцима.

МАРИЦА, БИЉА, МАЈА, НЕБОЈША, СТЕФАН и ВАЊА
(21/273954)

5. марта 2019. навр-

шавају се две године

откако нас је напу-

стио наш брат, ујак и

деда ујак

ИШТВАН

КУЗМИЋ

Увек ћеш живети у

нама и никада те не-

ће заборавити сестра

ИРЕНА, сестрић ДЕ-

ЈАН, сестричине РЕ-

НАТА и ТАЊА са по-

родицама
(29/273977)

Сећање на наше најмилије

ТМУШИЋ

БЛАГОЈЕ ВЕСЕЛИН ЗОРИЦА
1988–2019. 2000–2019. 2015–2019.

Бол и туга не мере се речима, ни временом које пролази....

већ празнином која је остала после вас.

Породица ТМУШИЋ

(32/273966)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДУШАН

ВЕЛИЧКОВИЋ
18. VII 1939 – 12. III 2012.

Остале су најлепше

успомене.

Твоји најмилији

(33/273985)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНОВИЋ

РАДМИЛА ЖИВОРАД
1936–1989. 1936–1989.

УВек у нашим мислима, заувек у нашим срцима.

Син ЗОРАН и ћерка МИРЈАНА

са својим породицама
(39/274000)

СЕЋАЊЕ

КОСТА

ЛАЦКОВ
9. III 1999 – 9. III 2019.

Чувамо те од заборава.

Ћерка ЗАГА и зет

ТОМА ЂУЛИНАЦ

(42/274008)

11. III 2017 – 11. III 2019.

АНТОНИЈЕ ЈОВИШИЋ

Две године бескрајног бола и празнине у мојој души никакво време

не може попунити.
Супруг СНЕЖАНА

(45/408)

Вољеној сестри и тетки

НАДИ ОДАЏИЋ

Дајемо годишњи помен 9. марта 2019. године, у

10 сати, на Старом православном гробљу.

Празно је и тужно без тебе. Тражимо утеху у ле-

пим успоменама и трајном сећању.

Твоји: сестра ДАНА и сестрић ИВАН

(54/274040)

Мојој вољеној тетки

НАДИ ОДАЏИЋ

Хвала што си ме волела. Хвала што си бринула о

мени. 

Тужно је без тебе. У мом си срцу остала заувек.

Твој ИВАН, твоја ЦУКИЛИЦА

(55/274040)

НАДА

ОДАЏИЋ

Твоја искреност и па-

жња заслужују наше

вечно сећање.

С поштовањем твоји

пријатељи ДУШКО и

ЉИЉА ВУЈКОВИЋ
(56/274041)

3. марта 2019. године навршило се дванаест година ка-
ко није са нама наша драга

МИРЈАНА МИШКОВИЋ
Хвала ти за бескрајну љубав, нежност и доброту коју
си нам пружила. Твоји најмилији

(57/274046)

10. марта 2019.

МИЛАН БОГИЋ ЛЕМИ

Навршиће се годину дана откада Леми

није са нама.

Породица БОТИЋ

(75/274094)

СЕЋАЊЕ

ХРЋАН

БОБАН ЈОЦА
1969–1988. 1936–2014.

Неизмерно вас волим и чувам од заборава.

Мајка и супруга ЈЕЛИЦА

(80/274106)

Двадесет пет година

те нема, а ту си? Жи-

виш у нама!

МИРЈАНА

ЗАРИЋ

Породица ЗАРИЋ

(73/274092)

СЕЋАЊЕ
7. III 1988 – 7. III 2019.

БЛАГОЈЕ ТМУШИЋ

Твоји: ДРАГА, ДРАГАН,
РАДИЦА , АЦА и ДАЦА

(64/274057)

Увек си био ту за све
нас. Напустио си нас
16. септембра заувек
драги наш

КОЈА

ЈОСИМОВ

У недељу, 10. марта, у
11 сати, излазимо до
твоје вечне куће. На-
стављамо како си за-
почео и желео.
Увек си са нама.

Твоја супруга

СЛОБОДАНКА, 

ЉИЉА, ДРАГАН, 

унуке и унуци
(48/274029)

Тата, пре шест месе-
ци отишао си досто-
јанствено као што си
и живео!

КОЈА

ЈОСИМОВ

Недостајеш...

Ћерка ЉИЉА

(49/274029)

СЕЋАЊЕ

ИВАН ПОПА
9. III 2004 – 9. III 2019.

Син ДУШАН
(98/274151)
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Мом супругу

ГРОЗДИМИРУ

МИЛИВОЈЕВИЋУ
18. III 2018 – 18. III 2019.

Мој бол је превелик за незаборав наше

Данијеле и тебе.

Твоја супруга

(7/273922)

Ро ди те љи мо ји, ни сте за бо ра вље ни

ЧО БА НИН

ЉУ БИ ЦА ЂУ РА
1996–2019. 2002–2019.

Ћер ка СЛА ЂА НА с по ро ди цом

(1/273006)

Прошло је шест месеци откако није са нама на-

ша драга мама – мајка

НАДЕЖДА НАДРЉАНСКИ

У суботу, 9. марта, у 10.30, даваћемо помен на

Старом православном гробљу.

Памтимо је с љубављу и тугом.

Ћерка МИРЈАНА и син САВА са породицама

(13/273937)

9. марта 2019. навршава се година од када није

са нама наша драга

МАРИЈА ПРЕДИЋ

У 11 сати посетићемо њену вечну кућу и положи-

ти цвеће, сећајући се лепих дана проведених с

тобом, речи колико нам недостаје.

Воле те твоји најмилији

(16/273940)

14. марта навршава се
година од смрти брата и
ујака

ЂОРЂЕВ

МИЛЕ
Вољени се никад не за-
борављају. Остају у на-
шим срцима.

Твоја ДАДА и твој ГОГА

(15/273939)

СВЕТЛАНА ДРАКСИН
Недостајеш...
Када би могла да нам се вратиш...

Супруг СВЕТИСЛАВ и ћерке ВИОЛЕТА
и БОРИСЛАВА са породицама

(19/273948)

Сећање на драге родитеље

БУГАРИН

ЗЛАТИНКА КОСТА
2015–2019. 2006–2019.

Заборав не постоји.
Кћерка СЛАВИЦА и син БОЖА са породицама

(145
/

Тужним данима годишњица растанка и недожи-

вљених рођендана сећамо се наших чланова по-

родице

БУЦУ

АЛЕКСАНДРА МАРИЈЕ ПЕТРА

Њихови: ТАША, УНА и ПЕТАР те ТАЊА, 

ЛУМИНИЦА и БИЉАНА с породицама

(22/273961)

Обавештавамо родбину и пријатеље да се у не-

дељу, 10. марта 2019. у 11 сати, на гробљу у

Омољици, одржава четрдесетодневни помен

нашој драгој

ЛОЗЕНИ БАРАЈИЋ
Најдража наша, недостајеш нам све више, док

Те са великим болом и поносом носимо у на-

шим срцима.

Желимо Ти вечни мир и рајске вртове.

Супруг ПЕТАР, ћерке ДАНИЈАЛА

и ДРАГАНА и син МИЛАН с породицама

и унук ЛУКА и унука ДУЊА

(23/273963)

Пола године ниси са нама наша вољена

прим. др МИРЈАНА

БАРЈАКТАРЕВИЋ
анестезиолог-реаниматор

Твоји најмилији

(27/273970)

Четрдесет дана је прошло, а сећања још увек на-

виру на срећном детињству и дивном дружењу

са Ниџом

НИКОЛА РОКНИЋ НИЏА

Почивај у миру.

ЈОВИЦА

(26/273967)

Поводом четрдесетоднев -
ног помена

БРАНКО МАРИЋ
МИЛИЦА, БРАНКА

и МИРЈАНА
(25/273965)

ГОРДАНА

ГАШПАРЕВИЋ
1957–1999.

Љубав и сећање ника-

да не бледе.

Ћерка САШКА

и сестра МИРЈАНА

са породицама
(44/274011)

Драга пријо

СВЕТЛАНА

ДРАКСИН
прошла је година без
твог присуства, али ти си
и даље са нама, у нашим
сећањима и успоменама. 

Пријатељ БАТА
и СЛАВИЈА

(87/274121)

СЕЋАЊЕ

ВОЈА КРУНА

АНТАНАСИЈЕВИЋ ПЕТКОВИЋ
четири године десет година

Чуваћемо вас од заборава свакога трана а сада

сте нам само успомена.

Сестре ВЕСНА и ЉИЉАНА с породицама

(18/273611)

Годишњи помен нашем драгом супругу, оцу и деки

ЂОРЂЕВ МИЛЕТУ

Претешку бол и тугу делили смо заједно, ниси из-
држао толики терет и напустио си нас пре годину
дана.
Ми ћемо са поносом да те памтимо и чувамо од за-
борава.

Твоји: супруга ЗОРАНА и син ДРАГАН
са породицом

(102/274129)

БЛАГОЈЕ

КОСТАДИНОВИЋ
1932–2019.

Нема те четрдесет дана
са нама, али те споме-
немо сваки дан и не да-
мо те забораву никада.

Твоја супруга ВЕРА
и снаја АЛЕКСАНДРА

са децом
(99/2741539

БЛАГОЈЕ
Драги тата, тужни смо
што смо те изгубили, а
поносни што смо те
имали. Заувек ћемо те
памтити по твом племе-
нитом срцу.

Ћерка ЦАЦА
са породицом

(100/274153)

9. марта навршава се
четрдесет тужних дана
откад није са нама наш
тата и деда

БЛАГОЈЕ
Постоји љубав коју смрт
не прекида и туга коју
време не лечи.

Ћерка ОЛГИЦА
са децом
(101/274153)

МИРОСЛАВ

ЈУРИЧАН
2003–2019.

Твоја СОФИЈА

(81/274110)



ХОРОСКОПВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
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)

Ов но ви у ве зи или у бра ку има ће
по вре ме не емо тив не успо не и па -
до ве, али и че сте сва ђе с парт не -
ром. По слов ни жи вот је мно го
сре ђе ни ји и ста бил ни ји, па мо же -
те оче ки ва ти по ме ра ње на ле -
стви ци, али и ма њи нов ча ни до -
би так.

Мо же те оче ки ва ти јед ну ди на -
мич ну сед ми цу, пу ну по слов них
кон та ка та и са ста на ка ко ји мо гу
ре зул ти ра ти до брим и ис пла ти -
вим про јек ти ма. Све не ка ко ра -
ди за вас. Мо гу ћа је по ну да да
про ме ни те по сао, али са вет је да
не жу ри те с тим.

Бу ди те опре зни, по го то во ако бу -
де те има ли но ве са рад ни ке или
по слов не парт не ре. По но во ће
би ти ак ту ел ни не ки ста ри про -
бле ми на ко је сте дав но за бо ра -
ви ли. Има ће те и при ли ку за до -
дат ни по сао, што ће вам и те ка -
ко уве ћа ти бу џет.

На пе та си ту а ци ја у по ро ди ци и
про бле ми с мла ђим чла но ви ма
до но си ће вам че сте из ли ве бе са
и гу би так ста бил но сти. Во ди те
ра чу на да се то не пре не се и на
по сао. Не кад је нај бо ље пу сти ти
да све про ђе и да се ре ши са мо
од се бе.

Сма њи те свој за нос, јер ни је све
она ко ка ко се ва ма чи ни. Мен -
тал но сте не ста бил ни и ре а гу је те
су ви ше ис хи тре но. По бе ди те свој
страх и упу сти те се у ри зик, јер
ће вам се ис пла ти ти. По но во су
ак ту ел ни ста ри кон так ти. Ис ко -
ри сти те их.

Не спа ва те с раз ло гом. Крај ње
је вре ме да до не се те бит не од лу -
ке. Ово ни је пе ри од за ве ли ке
ди ле ме и са жа љи вост, али ни за
спу та ва ње се бе. Ипак је у игри
ваш жи вот. Парт нер пру жа и ви -
ше по др шке не го што сте оче ки -
ва ли.

Пут ко ји већ ду го пла ни ра те не
од ла жи те без ствар но до бр ог
раз ло га. При ма мљи ва по ну да од
по слов них са рад ни ка мо же вас
ко шта ти ка ри је ре. Бу ди те му дри
и гле дај те ма ло да ље. Из бе га вај -
те дру же ње са осо ба ма ко је су
за у зе те.

Ри зи куј те, коц кај те се и ус пе ће -
те. Не од би јај те по моћ при ја те ља
и не мој те да вам бу де не при јат -
но, то ће би ти на обо стра ну ко -
рист. Мо гућ је пут. Ви сте као
ста ри пањ – му ка је док се не за -
па ли, а он да го ри и не да се уга -
си ти.

Ко ли ко год да се бо ји те са мо ће,
ви јед но став но ра ди те све да
оста не те са ми. Па зи те да не про -
пу сти те при ли ку за јед ну див ну
ве зу ис пи ту ју ћи не чи је стр пље -
ње. По слов ни жи вот је у бла гој
стаг на ци ји, али већ кра јем сед -
ми це кре ће те у ак ци ју.

Игра те на све или ни шта. Та ман
ка да су по ми сли ли да сте се пре -
да ли, ви као фе никс уста је те из
пе пе ла. За бо ра ви те на страх, по -
сто ји те са мо ви и ва ша бу дућ -
ност. Ду го сте се ло ми ли, са да је
тре ну так да по ка же те ко ли ко во -
ли те.

Пре те ра но ан га жо ва ње око љу -
ди по ма ло вас је ис цр пе ло. Де -
лу је те смо та но и не жно, али љу -
ди за бо ра вља ју да је и пи ра на
ри ба. По ка жи те зу бе. За тво ри те
сво ја ду го ва ња. Емо ци је су вам
уз др ма не не дав ним по знан -
ством.

Бо ло ви у згло бо ви ма, ма ње вр -
то гла ви це, пре хла де... Иму ни тет
вам је ско ро на ну ли. Ве ру је те
љу ди ма, али сте и скло ни шпе ку -
ла ци ја ма. Још са мо ка да би сте
зна ли да ћу ти те... Не за ле ћи те се
ове сед ми це ма ко ли ко до бро и
си гур но све из гле да ло.

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)

28 ИНФО/ЗАБАВА

СКАНДИНАВКА

РЕШЕЊА – Скандинавка:Сампрас, творови, рр, етар, а, спорт,
туторка, улаз, ак, сокна, и, „Власт”, к, отпор, ас, Љиља, рапидан,
Отава, ч, каро, ти, аристон, настава. Укрштеница: Бјеловар, „Ра-
мајана”, епик, роб, мир, дика, еј, пелат, начела, утицај, Јован, та,
Орск, Алс, рит, алем, говорити, анониман. Судоку: 597284613,
432916758, 816375294, 243561879, 761893425, 985742361,
354127986, 628459137, 179638542. Анаграм: Миленко Павлов.
Укрштени слогови: окариниста, сари, шаре, јети, ти, Вера
Царина, те, Тиви, Рина, јери, наговарати.
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ВОДОРАВНО: 9. град у Хрватској, 10. староиндијски еп, 11. епски
песник, 12. заробљеник, 13. спокој, тишина, 14. понос, 15. узвик за
дозивање, 16. парадајз дугуљастог облика, 17. основна поставка,
принцип (мн.), 21. наметање својих ставова, уплив, 22. име књижев-
ника Дучића, 23. показна заменица, 24. град у Русији у области Ура-
ла, 25. градић у Данској, 26. баруштина, мочвара, 27. народни назив
за драги камен, 28. казивати, служити се говором, 29. непознат (стр.).
УСПРАВНО: 1. град у Немачкој, 2. дрвена грађа, 3. владар у еми-
рату, 4. хемијски премаз, 5. основна јединица (скр.), 6. заваривач,
7. личност из приповетке Лазе Лазаревића, 8. главни град Марока,
12. лака, мека тканина за хаљине, 14. дан у недељи, 16. осећање,
18. складно грађен мушкарац, 19. украсна биљка белих цветова,
20. некадашњи каратисти, браћа Илија и Владимир, 21. сазвежђе
северног неба, 23. теолог, мудрац (турц.), 25. делови хектара,
27. лична заменица.

ВОДОРАВНО: 1. свирач на глиненом музичком инструменту, 2. ха-
љина Индијки – украси, орнаменти, 3. снежни човек с Хималаја –
лична заменица, 4. диригенткиња Панчевачког српског црквеног
певачког друштва, 5. показна заменица – град у Грчкој северно од
Атине, 6. наша некадашња глумица (Ита) – слово старословенске
азбуке, 7. подстицати речима.
УСПРАВНО: 1. инсект сличан пчели – ветеринарска медицина,
2. успешно напредовање у служби, животни пут – голо, обнажено,
3. јапанска копнена миља – додиривати – ауто-ознака Ваљева,
4. удубљење у зиду – приморски крај, приморје (итал.), 5. планина
у Босни и Херцеговини – копати, риљати.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ
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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.

Шме кер
Уми ља ти пе то ме сеч ни ме ша нац, на вик -
нут на стан или ку ћу, мно го во ли љу де,
псе и мач ке, а при ста је и на по во дац.

Ма ли шу је пре ви ше од ме сец да на
уда рио ау то мо бил, ка да је сло мио но гу,
али се у пот пу но сти опо ра вио.

Овај цр но о ки шме кер је вак ци ни сан
и очи шћен од уну тра шњих и спо ља -
шњих па ра зи та, а све дру ге ин фор ма -
ци је мо гу се до би ти на број те ле фо на
062/370-393.

Слат ки ши из Ја бу ке
Пре не ко ли ко ве че ри у јед -
ној ја буч кој ули ци, по крај пу -
та, про на ђе на су че ти ри пре -
ле па ште не та, ко ји из гле да ју
као да у се би има ју ге на ре -
три ве ра. У ме ђу вре ме ну су
до би ли та бле ти це про тив гли -
ста, хра ну и при вре ме но скло -
ни ште, али су и да ље ве о ма
бли зу ка на ла и опа сног ко -
ло во за.

Ови пре слат ки муж ја ци,
крат ко дла ки Бел ко и Жућ -
ко, као и два нео до љи ва чу -
пав ца, иду за љу ди ма и, на -
жа лост, мо гу да на стра да ју на овој ри скант ној ло ка ци ји.

Све ин фор ма ци је мо гу се до би ти на кон такт-те ле фон
064/217-48-80.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Да у сто чар ству има про бле ма,
одав но се чу је са свих стра на.

Али има и дру га чи јих при -
ме ра. И то у на шем не по сред -
ном окру же њу.

Јед на од нај у зор ни јих фар -
ми кра ва на овим про сто ри ма
је она у вла сни штву три де сет -
сед мо го ди шњег Мир ка Мак си -
мо ви ћа из Но вог Се ла.

По след њих пет на ест го ди на
он се ба ви уз го јем кра ва и успе -
ва да про на ђе нај бо љи ба ланс
из ме ђу тро шко ва и при хо да. 
И, што је ва жно, ка же да ве о -
ма во ли оно што ра ди.

За успех су, ис ти че, под јед -
на ко за слу жни чла но ви ње го -
ве по ро ди це и рад ни ци ко је је
ан га жо вао.

Фар ма кра ва ко ја за хва та про -
стор од не ко ли ко хек та ра на
ула зу у Но во Се ло с ле ве стра -
не, гле да но из сме ра Пан че -
ва, по сто ји ви ше де це ни ја, а 
у по след њих два на ест го ди на
успе шно ра ди под на зи вом
Поро дич но га здин ство
„Макси мо вић”.

Глав ни струч њак, ме на џер,
ве те ри нар и све што тре ба ка -
ко би че ти ри сто кра ва да ва ле
нај ква ли тет ни је мо гу ће мле -
ко, је сте три де сет сед мо го ди -
шњи Мир ко, ко ји ру ко во ди уи -

гра ним ти мом од је да на е сто -
ро рад ни ка. Не се бич но му по -
ма же и три го ди не мла ђи брат
Ни ко ла, пре све га око по сло -
ва об ра ђи ва ња пет сто ла на ца
зе мље. До не дав но их је у сто -
пу пра тио и отац Сте ва, од

про шле го ди не у за слу же ној
пен зи ји.

Мир ков пут до успе шног
пред у зет ни ка по чео је от при -
ли ке ова ко: на кон сред ње по -
љо при вред не шко ле 2002. го -
ди не за по слио се као ве те ри -
нар ски тех ни чар на фар ми, та -
да у вла сни штву ло кал ног по -
љо при вред ног ком би на та, а убр -
зо је по стао ру ко во ди лац. Ме -
ђу тим, две го ди не ка сни је овај
вред ни и ам би ци о зни Но во се -
ља нин од лу чу је се на смео ко -
рак, ве о ма смео за јед ног без -
ма ло го ло бра дог ти неј џе ра –
да кре не у са мо ста лан би знис.

Не каје се

– Лак ше ми је би ло да то ра дим
код ку ће, на ро чи то за то што
сам се осе ћао спо соб ним за све
иза зо ве ко је но си уз гој кра ва.
На по ме не ра ди, ро ди те љи ни су
има ли ве зе с тим, иа ко смо по -
се до ва ли кла сич но га здин ство,
па сам отуд још као ма ли за во -
лео жи во ти ње. Но то ме ни је
пред о дре ди ло да се упу стим у
не мир не во де сто чар ства, већ
сам се јед но став но про на шао у
том по слу. По чео сам бу квал но
од јед не кра ве. И ни шта ми ни -
је те шко, па ми, ре ци мо, шта ла
ни кад ни је смр де ла, већ увек
ми ри са ла. При том, имао сам и

из гра ђе не кон так те са от ку пљи -
ва чем мле ка – фир мом „Имлек”,
ко ја ме је сти му ли са ла да озбиљ -
ни је уђем у ову аван ту ру. И та -
ко, уз њи хо ву по моћ, до био сам
пет сте о них ју ни ца, ко је сам
убр зо от пла тио кроз ис по ру ке

власник не пре кид но бу де на
фар ми, по не кад и 24 са та у
кон ти ну и те ту, бу ду ћи да дру -
га чи је по сао не мо же да бу де
рен та би лан.

– Сре ћа је да смо за те кли и
до бре рад ни ке, ко је за ме њу је -
мо са мо ка да оду у пен зи ју. С
дру ге стра не, ве о ма смо за до -
вољ ни и са рад њом са от ку пљи -
ва чем мле ка, јер, по мом ми -
шље њу, „Имлек” је нај о збиљ -
ни ја ком па ни ја у сво јој бран -
ши у окру же њу. Чак се мо же
ре ћи да су нас, као и мно ге,
спа сли 2012. го ди не у вре ме
ка та стро фал не су ше и афла -
ток си на – и фи нан сиј ски и кроз
ана ли зе. Мле ко нам пла ћа ју
сва ког ме се ца и, с др жав ном
пре ми јом, по ли тру из но си 50
ди на ра. Ка да је реч о др жа ви,
оно што нај ви ше че ка мо је отва -
ра ње не за ви сне ла бо ра то ри је,
на кон че га би ваљ да ко нач но

КО НАЧ НО ДО КАЗ: РЕ ДАК ВО ДЕ НИ СИ САР УСЛИ КАН У БЛИ ЗИ НИ БРЕ СТОВ ЦА

Чу ва ри нај зад „уло ви ли” ви дре!
То ком ре дов ног оби ла ска те -
ре на чу ва ри Пар ка при ро де По -
ња ви ца у пе так, 1. мар та, за па -
зи ли су две ви дре на до мак Бре -
стов ца, на ло ка ци ји по зна тој
као Шест то по ла. За по сле ни у
ЈКП-у „Зе ле ни ло” (упра вља чу
по ме ну тог до бра) та ко су, на -
кон ду жег вре ме на, увре ба ли
при ли ку да усли ка ју ове рет ке
жи во ти ње, ко је су убр зо ре ги -
стро ва ле при су ство чо ве ка и
сле де ћег се кун да не ста ле у во -
ди. На сре ћу, чу ва ри су ус пе ли
да их ове ко ве че.

На тај на чин, упр кос сум -
ња ма мно гих, до ка за но је по -
сто ја ње ма ло број не вр сте у по -
ме ну том во до то ку, чи ме се по -
твр ђу је те за да је По ња ви ца
до вољ но чи ста, као и да по се -
ду је ри бљу фа у ну ко ја омо гу -
ћа ва оп ста нак ових во де них
си са ра.

Ди рек тор ЈКП-а „Зе ле ни ло”
Да ни ло Бје ли ца ово ви ди као
од ли чан знак и до да је да је у
прет ход ном пе ри о ду то град ско
пред у зе ће има ло низ акци ја у
по ме ну том сме ру, по пут чи шће -
ња во до то ка од от па да и кон -

тро ли са ња ра ста тр ске, а с про -
ле ћа је у пла ну и по ри бља ва ње.

– Све на ше ак тив но сти усме -
ре не су ка очу ва њу и уна пре ђе -
њу ове оа зе. Сто га апе лу је мо на
ло кал но ста нов ни штво и све оне
ко ји бо ра ве на По ња ви ци да
сво јим оп хо ђе њем пре ма при -
ро ди до при не су очу ва њу ње них
вред но сти – ак цен ту је Бје ли ца.

Ка да је реч о ви дри (лат: lu-
tra lutra), то је стро го за шти -

ће на вр ста и на ла зи се на спи -
ску „Цр ве не књи ге фло ре и фа -
у не Ср би је”. Она је осе тљи ва
на за га ђе ње во до то ка и еу тро -
фи ка ци ју – цве та ње ко је на -
ста је као од го вор еко си сте ма
на по ве ћа ње ко ли чи не при род -
них или ве штач ких суп стан ци
у во ди, што мо же узро ко ва ти
по мор ри бе и стра да ње ње не
мла ђи. С тим у ве зи, по ме ну ти
во де ни си сар је ин ди ка тор

побољ ша ња ква ли те та во де у
По ња ви ци, на ро чи то за то што
по след ње ана ли зе по ка зу ју да
у њој не ма те шких ме та ла.

Ви дра при па да по ро ди ци ку -
на и при ла го ђе на је жи во ту у
слат ко вод ним ста ни шти ма. Ве -
о ма је брз и вешт пли вач, те ло
јој је по крет но и гип ко, а спре -
тан је ро ни лац, па мо же ду го
да се за др жи ис под по вр ши не
во де.

У пи та њу су пла шљи ве
животи ње, ко је ло ве но ћу, и
то ри бе и сит не гра бљи ви це, а
за хва та ње пле на им слу же
оштри и сна жни зу би. Дан
углав ном про во де у ја зби на -
ма. Че сто обе ле жа ва ју и кон -
тро ли шу сво ју те ри то ри ју, а у
по тра зи за хра ном пре ла зе ве -
ли ке раз да љи не.

Ви дре ис пу шта ју ка рак те ри -
сти чан крик ка да су љу те.

пред ност има ле фар ме ко је ула -
жу у ква ли тет свог про из во да.
Илу стра ци је ра ди, ка ко би смо
што ви ше по ди гли тај ни во, са -
мо за пра ње, убру се и оста ло
ме сеч но по тро ши мо и до
350.000 ди на ра, а где је тек
ула га ње у ге не ти ку и се ме на.
На су прот то ме, по ло ви на фар -
ми то не ра ди, али до би ја исту
от куп ну це ну – на во ди мла ди
уз га ји вач.

Би ло би ле по да се ов де нај -
зад вред ну је ква ли тет, али у
сва ком слу ча ју, Мак си мо вић
од сто чар ства не ће од у ста ти,
по ред оста лог и за то што је
схва тио ка ко се од (про из вод -
ње) мле ка мо же „убра ти кај -
мак”. Шта ви ше, ве ли ки су из -
гле ди да ће му се у пер спек ти -
ви при дру жи ти и два на е сто го -
ди шњи син Ни ко ла, бар пре ма
са да шњим афи ни те ти ма. И он -
да, ко им шта мо же...

са ти, а на кон чи шће ња фар ме
и му же сле дио је од ла зак на
њи ву и уве че опет шта ла. Не -
до ста ја ла им је и аде кват на ме -
ха ни за ци ја, па је тре ба ло по -
зајм љи ва ти и до ви ја ти се на
раз не на чи не. Ипак, пре крет -
ни ца се до го ди ла 2007, ка да је
га здин ство до сти гло ни во од
40 кра ва му за ра и 30 ју ни ца.

Важни су добри радници

– До та да смо би ли ко о пе ран -
ти Зе мљо рад нич ке за дру ге „Ми -
ле ни јум”, ко јој је при па ла и
фар ма ком би на та у ко јој сам
не кад ра дио. Они ни су би ли
за ин те ре со ва ни за тај по сао, па
су од лу чи ли да нам из да ју у
за куп објек те и сво јих 70 гр ла.
Та ко смо ду пли ра ли број. Три
го ди не ка сни је до би ли смо по -
ну ду да све то от ку пи мо. Уз га -
ран ци ју „Имле ка”, узе ли смо
кре дит бан ке и без хи по те ке, а
на кон се дам го ди на све је от -
пла ће но. У ме ђу вре ме ну смо
ши ри ли про из вод њу и ку по ва -
ли ме ха ни за ци ју, а за хва љу ју -
ћи ула га њу у ге не ти ку и ре пр -
о дук ци ју, ста до смо уве ћа ли на
400 гр ла и у том бро ју на шли
не ки оп ти мум. Пла си ра мо ис -
кљу чи во мле ко, али пла ни ра -
мо и тов ју на ди – ка же успе -
шни уз га ји вач из Но вог Се ла.

Мо жда је и нај ва жни је то
што је мла ди пред у зет ник те -
мељ но про шао сва ки сег мент
про из вод ње и то сил но ис ку -
ство му вр ло до бро до ђе, јер
ла ко мо же да кон тро ли ше цео
про цес. Нео п ход но је и да

млека. Ка ко би уве ћао ста до,
узео сам и кре дит, а ин те ре -
сант но је да сам сре ди ном тих
две хи ља ди тих ју ни це пла ћао до
две хи ља де евра, у вре ме ка да
је ла нац зе мље у Но вом Се лу
ко штао око 700 евра. А са да је

зе мља де сет пу та ску пља, али
не ка јем се, јер, под вла чим: ово
нај ви ше во лим да ра дим – по -
чи ње при чу Мак си мо вић.

У по чет ку је, ако се не ра чу -
на оче ва по моћ, све би ло у ње -
го вим ру ка ма – уста ја ло се у 5

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НО ГА ЗДИН СТВО „МАК СИ МО ВИЋ” ЗА ПРИ МЕР

У МЛЕ КУ ИПАК ИМА „КАЈ МА КА”

Фарма броји око 400 крава

Власник Мирко одлично зна сваки сегмент посла

Страну припремио
Јордан 
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Велика бор ба во ди ла
се из ме ђу клуп ских
дру го ва Ми ло ша и
Ми хај ла

Но ва так ми чар ска се зо на у
ве сла њу по че ла је Пр вен ством
Ср би је на ер го ме три ма, ко је
је одр жа но про шлог ви кен да
у Зре ња ни ну. У ве ли кој кон -
ку рен ци ји за па жен успех
оства ри ли су и чла но ви ВК-а
Та миш, ко је је пред во дио тре -
нер Ми лан Сми лић.

У тр ци се ни о ра за ла ке ве -
сла че нај за ни мљи ви ја бор ба
во ди ла се из ме ђу клуп ских
дру го ва Ми ло ша Ста но је ви -
ћа и Ми хај ла Ата нац ко ва.
По го ди на ма и ве слач ком
ста жу ста ри ји и ис ку сни ји
Ми лош по бе дио је у овом
ду е лу, и то с др жав ним ре -
кор дом од шест ми ну та, је -
да на ест се кун ди и че ти ри
сто тин ке. Сре бр ну ме да љу је
осво јио Ми хај ло, ко ји је још
јед ном по ка зао ре пре зен та -
тив ни ква ли тет.

– Че сти там Стан че ту на по -
бе ди. Би ло је ве ли ко за до -
вољ ство ве сла ти по ред ње га
у ова ко ва жној тр ци, јер то
по себ но мо ти ви ше, а уз гро -
мо гла сно на ви ја ње с три би -
на по сти гли смо сво ја нај бо -
ља вре ме на – ре као је ви це -

шам пи он Ср би је Ми хај ло
Ата нац ков.

Мо ти ви са ни до брим на сту -
пом сво јих клуп ских дру го -
ва, мла ди ве сла чи Та ми ша
оства ри ли су сво је нај бо ље
ре зул та те на ер го ме три ма.
Сре бр ну ме да љу у кон ку рен -
ци ји сту де на та осво јио је Ми -
лош Обре но вић, али нај ве ћи
на пре дак по ка за ли су: Иг њат
Ра до ва но вић, Лу ка Ан ђел ко -
вић, Мар ко Вр хо вац, Не ма -
ња Ба др љи ца, Ан дри ја Ран -
ко вић, Вук Ми ло са вље вић и

Ми лан Уве рић. На Пр вен ству
Ср би је де би то ва ле су Мар ти -
на Герст нер, Те о до ра Дан гу -
бић, Ан ђе ла Зенг и Мар та
Стан чић, ко је су за у зе ле пе то
и ше сто ме сто у кон ку рен ци -
ји ду бло ва.

По себ ну па жњу на так ми -
че њу при ву кли су ве те ра ни,
ко ји су из ма ми ли мно го број -
не апла у зе пу бли ке. Чла но ви
Та ми ша Јо ван Опа чић, Алек -
сан дар Вуч ко вић и Бра ни слав
Ла лић, ко ји су се с мно го ен -
ту зи ја зма при пре ма ли це ле
зи ме, оства ри ли су од лич не
ре зул та те у сво јим ка те го ри -
ја ма и осво ји ли нај сјај ни је
ме да ље.

У укуп ном пла сма ну Ве -
слачки клуб Та миш је за у зео
че твр то ме сто у Ср би ји и пр -
во у Вој во ди ни.

СПОРТ
Петак, 8. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Од бој ка ши це Ди на ма
по ра же не на Убу

Бо рац из гу био од
Мла де нов ца

Још јед на од бој ка шка се зо на у
Ср би ји по ла ко се бли жи кра ју.
Исти на, оно нај бо ље и нај у збу -
дљи ви је, бор бе за ти ту лу шам -
пи о на, тек сле ди, али мно го
то га је по зна то већ са да. Из ве -
сно је, на при мер, да се од је -
се ни у на шем гра ду ви ше не ће
игра ти су пер ли га шка од бој ка.
„Ла ви це” ни су ус пе ле, а ни је
ни Бо рац...

Опроштај после 15 година

По сле пет на ест уза стоп них се -
зо на у нај ја чем ран гу, у ко ји ма
је на шу зе мљу пред ста вљао и у
европ ским так ми че њи ма и у
ко ји ма је чак три пу та играо у
фи на лу на ци о нал ног ку па,
Жен ски од бој ка шки клуб Ди -
на мо ис пао је из елит не гру пе
срп ских клу бо ва. До кра ја тр -
ке за бо до ве оста ла је још јед -
на рун да, али ко на чан ис ход
по знат је већ са да.

Пан че вач ке „ла ви це” су про -
шлог ви кен да го сто ва ле на Убу,
где су од исто и ме ног до ма ћи -
на из гу би ле с 3:1, по се то ви ма
25:23, 23:25, 27:25 и 25:19.
Овим по ра зом је уга ше на сва -
ка на да да Ди на мо и у овој се -
зо ни мо же из бо ри ти оп ста нак.

Ште та, јер ни је све мо ра ло да
бу де та ко. Иа ко су се при лич но
му чи ле на по чет ку се зо не, „ла -
ви це” су у фи ни шу пр вен ства
по ста ле озбиљ на еки па, ко ја сва -
ка ко за слу жу је ме сто у ели ти.
Ипак, не ке сум њи ве, али и не -
до ка зи ве рад ње, не ти пич не за

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ОКОНЧАН СУ ПЕР ЛИ ГА ШКИ САН

Љу би те љи фуд ба ла у Пан че ву
и око ли ни до че ка ли су сво јих
пет ми ну та. По сле ду ге зим ске
па у зе на ред ног ви кен да по чи -
ње про лећ ни део шам пи о на та
и у ни жим фуд бал ским ли га -
ма. Очи по кло ни ка нај ва жни је
спо ред не ства ри на све ту би ће
упе ре не у Же ле зни чар и Ди на -
мо 1945, ко ји су то ком је се њег
де ла Срп ске ли ге „Вој во ди на”
оства ри ли за вид не ре зул та те.

Оба пред став ни ка на шег гра -
да у пр вом про лећ ном ко лу
игра ју у го сти ма.

– За до во љан сам ка ко смо
од ра ди ли при пре ме. То ком зи -
ме смо знат но из ме ни ли играч -
ки ка дар, а за вр шне при пре ме
у Бу дви ис ко ри сти ли смо, по -
ред до бр ог ра да, да се бо ље
упо зна мо и да на пра ви мо је -
дин ство у ти му. Ми слим да
смо ус пе ли у то ме. Што се ти -
че пр вен ства, у про лећ ни део
ула зи мо нео п те ре ће ни ре зул -
та ти ма. На ла зи мо се у си гур -
ној зо ни, па ће мо по ку ша ти да
да је мо шан су мла ђим игра чи -
ма, ко ји тре ба да се кроз рад и
утак ми це из диг ну и да бу ду

око сни ца ти ма за на ред ни пе -
ри од. У пр вом ко лу го сту је мо
у Ста рим Ба нов ци ма. До ма ћин
је оп те ре ћен им пе ра ти вом по -
бе де, а ми ће мо по ку ша ти да
бу де мо лу ка ви и да оства ри мо
до бар ре зул тат – ре као је Го -
ран Мр ђа, шеф струч ног шта -
ба Же ле зни ча ра.

То ком зи ме су вред но ра ди -
ли и пр во тим ци Ди на ма 1945.

– Има мо нов, под мла ђен тим,
а са мим тим и дру га чи ју ви зи -
ју клу ба. При пре ме су про те -
кле у нај бо љем ре ду, све што
смо пла ни ра ли, и оства ри ли

смо. Спрем ни до че ку је мо по -
че так про лећ ног де ла. Еки па
је мла да, ам би ци о зна, жељ на
до ка зи ва ња. Баш као и ја. Све
су то мом ци од де вет на ест-два -
де сет го ди на, ко ји су спрем ни
да да ју свој мак си мум на сва -
кој утак ми ци, али и да бу ду
бу дућ ност пан че вач ког фуд ба -
ла. У пр вом ко лу го сту је мо у
Но вој Па зо ви, где же ли мо да
оства ри мо по зи ти ван ре зул тат
– ре као је Ду шан Ђо кић, пр ви
тре нер Ди на ма 1945.

На ред ног ви кен да се на ста -
вља и тр ка у Омла дин ској ли -
ги Ср би је. Еки па Ди на ма 1945,
ко ју пред во ди тре нер Кри сти -
јан Сто ја нов, до че ку је је се њег
пр ва ка, но во сад ску Вој во ди ну.

Ово так ми че ње се пр ви пут
одр жа ва у Пан че ву ове се зо не,
па љу би те љи по пу лар не „бу ба -
ма ре” у на шем гра ду тре ба да
по др же пан че вач ку фуд бал ску
мла дост.

Утак ми ца се игра у не де љу,
10. мар та, од 11 са ти.

ПО ЧИ ЊЕ ПР ВЕН СТВО И У НИ ЖИМ ФУД БАЛ СКИМ ЛИ ГА МА

„БУ БА МА РА” КРЕ ЋЕ С ЦЕН ТРА

ЗИМ СКА ЛИ ГА У РАГ БИ ЈУ

БО РЕ СЕ МА ЛИ „БОР ЦИ”

од бој ка шки спо рт, умно го ме су
ути ца ле на ко на чан рас плет у
Су пер ли ги. До га ђа ло се мно го
„слу чај но сти”, и то ско ро увек
на ште ту клу ба из на шег гра да.

Би ло ка ко би ло, Ди на му је
оста ло да од и гра још јед ну су -
пер ли га шку утак ми цу, и то про -
тив Кле ка. Ка да се де фи ни тив -
но бу де спу сти ла за ве са на ову
не у спе шну се зо ну, пред ру ко -
вод ством клу ба би ће озби љан
иза зов. Јер, ни је смак све та ако
се ис пад не из ли ге, мно го је
ва жни је на пра ви ти озби љан
план и про грам, до бру ре ор га -
ни за ци ју ко лек ти ва и по ку ша -
ти да „ла ви це” у пр вој ли ги
игра ју са мо јед но ле то. Да се
екс пре сно вра те у ели ту, та мо
где им је и ме сто.

На ред ног ви кен да не ће би -
ти пр вен стве них ис ку ше ња
због игра ња фи на ла Ку па Ср -
би је. Су пер ли га шка за ве са 
за Ди на мо би ће спу ште на 
16. мар та.

Ипак задовољавајућа
сезона
Иа ко му то ни је био при мар ни
циљ ове се зо не, Од бој ка шки
клуб Бо рац се из не на да на шао
у при ли ци да се бо ри за ме сто
број два у Пр вој ли ги и та ко
по ку ша да се кроз ба раж до -
мог не ели те. Од лу чу ју ћи је био
меч пре де се так да на, ка да су
Стар чев ци на свом те ре ну из -
гу би ли од Ни ша...

По сле из гу бље не при ли ке Бо -
рац је про шлог ви кен да уго -

стио Мла де но вац, од ко га је
та ко ђе из гу био са 2:3, по се то -
ви ма 26:28, 17:25, 25:19, 25:20
и 13:15.

Тре нер Ду шан Јо вић на по -
чет ку утак ми це шан су је пру -
жио игра чи ма с ма њом ми ну -
та жом, јер овај меч ни је имао
ре зул тат ски зна чај. По сле вођ -
ства го сти ју од 0:2 у игру су
ушли нај и ску сни ји пр во тим ци
Бор ца, ус пе ли су да из јед на че
на 2:2, али за ко нач ни пре о -
крет ни је би ло сна ге.

Би ло ка ко би ло, Бо рац је и у
овој се зо ни по ка зао да спа да у
ред нај бо љих клу бо ва у Ср би -
ји, јер је, иа ко је оста ло још
јед но ко ло до кра ја тр ке, обез -
бе дио тре ће ме сто на пр во ли -
га шкој та бе ли.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ВЕ СЛА ЊУ 
НА ЕР ГО МЕ ТРИ МА

ШАМ ПИ О НИ С ТА МИ ША

Тре ћи тур нир Зим ске ли ге у
раг би ју за пе тли ће и пи о ни ре

одр жан је у не де љу, 3. мар та, у
Стар че ву.

У кон ку рен ци ји пе тли ћа по -
бе ди ла је бе о град ска Цр ве на
зве зда, а дру го ме сто је при па -
ло ма ли ша ни ма из стар че вач -
ког Бор ца.

– Април ће би ти ре зер ви сан
за утак ми це Ку па Ср би је, а 11.
ма ја Стар че во ће би ти до ма ћин
утак ми це Ли ге Евро пе из ме ђу
ре пре зен та ци ја Ср би је и Сло -
ве ни је. У пред и гри овог ме ча
ор га ни зо ва ће мо за вр шни тур -
нир за пе тли ће и пи о ни ре и на -
да мо се да ће Бо рац сла ви ти и
осва ја ње Ку па Ср би је – ре као је
Ра ди вој Ћо сић, је дан од тре не -
ра стар че вач ких раг би ста.

На про шло не дељ ном над ме -
та њу кон ку рен ци ја у ка те го ри -
ји пи о ни ра би ла је ду пло ве ћа,
јер се такмичи ло осам еки па.
У ме чу за пр во ме сто Бо рац је
са вла дао Цр ве ну зве зду, али
по што су ма ли Бе о гра ђа ни
осво ји ли пр ва два тур ни ра,
припао им је пе хар за укуп ног
побед ни ка.

Стране припремио

Александар
Живковић

Душан Патић Факси
У четвртак, 28. фебруара, Пан-
чевом је прохујала тужна вест
– умро је Душан Патић Фак-
си. Отишао је највећи. Леген-
да панчевачког и југословен-
ског рукомета преминула је у
86. години.

Рукометом је почео да се ба-
ви као гимназијалац, у тек осно-
ваном РК- у „Динамо”, и то на
позицији голмана. По доласку
Звонка Маленића у клуб, 1948.
године, Факси прелази на ме-
сто првог нападача и тада на-
јављује каријеру најуспешнијег рукометаша Панчева.

Од лета 1948. до маја 1958. године, када је велики ру-
комет званично престао да се игра, Патић је одиграо 207
утакмица за „Динамо”, а постигао је 750 голова. С „Дина-
мом” је освојио шампионске титуле 1955. и 1957. године.
Факси је био члан репрезентације Југославије која је на
четвртом Светском првенству у Немачкој, 1955. године,
заузела пето место. По одлуци свих светских стручњака
Факси је те године проглашен за најбољег играча на све-
ту. За репрезентацију је одиграо шеснаест утакмица и по-
стигао четрдесет један гол.

После гашења великог рукомета Патић је наставио да
се бави омиљеним спортом, али на малом терену. Кари-
јеру је завршио после двадесет година активног бављења
рукометом, а укупно је за „Динамо” одиграо 511 утакми-
ца и постигао је 1.735 голова.

Старијим поклоницима великог рукомета остаће у сећа-
њу по сјајним дриблинзима и неухватљивим шутевима.

За резултате постигнуте у развоју рукометног спорта
Факси је 1962. године добио Октобарску награду Панче-
ва, а 2001. је проглашен за најбољег спортисту двадесетог
века у нашем граду.

Паралелно с рукометом, завршио је Правни факултет
и бавио се адвокатуром.

Душан Патић Факси сахрањен је на Старом православ-
ном гробљу. Нека му је вечна слава и хвала за све што је
учинио за развој и напредак панчевачког спорта.

IN ME MO RI AM

ДИ НА МУ ТРО ФЕЈ КУ ПА

ЈУ ЖНОГ БА НА ТА

Фи на ле Ку па ју жног Ба на та од и -

гра но је у су бо ту, 2. мар та, у Али -

бу на ру, а за тро феј су се бо ри ли

Ди на мо 1945 и Вр шац.

По сле бо ље игре по бе ду су из -

во је ва ли мом ци ко је пред во ди

тре нер Ду шан Ђо кић. „Бр зи воз”

је сла вио с 1:0, а гол од лу ке по -

сти гао је Сла вен Ју ри ша.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО – НОВИ ПАЗАР

недеља, 18 сати

СУПЕР Б ЛИГА 

жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – НАПРЕДАК

субота, 18 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ

петак, 20 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Сента: СЕНТА – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Земун: МЛАДОСТ–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Војка: ШИМАНОВЦИ–ДИНАМО

Голубинци: ЈАДРАН–ЈЕДИНСТВО

Рума: РУ КОШ – МЛАДОСТ

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Б. Паланка: ПАНОНИЈА – ОДБОЈКА 013

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

С. Бановци: ДУНАВ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

Н. Пазова: РАДНИЧКИ–ДИНАМО

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Влајковац: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА

Падина: ДОЛИНА–БОРАЦ

Гребенац: ВУЛТУРУЛ – ЈЕДИНСТВО (К)

Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА

Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (У)

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Уб: УБ–ДИНАМО 3:1

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–МЛАДЕНОВАЦ 2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – МЛАДОСТ 1:3

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК 25:21

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Петровац на Млави: СЛОГА–ПАНЧЕВО 29:25

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ПОТИСЈЕ 26:33

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ 83:89

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – СРЕМ 67:86

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: МЛАДОСТ–ПАРТИЗАН 70:65

Качарево: ЈЕДИНСТВО – С. ПАЗОВА 77:83

Панчево: ДИНАМО – РУ КОШ 81:72
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Gorislavski

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: г: ф8Т)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Про шлог ви кен да је одр жа но
Пр вен ство Ср би је у атле ти ци за
мла ђе и ста ри је пи о ни ре, на ко -
ме су за па же не ре зул та те оства -
ри ли и на ши мла ди су гра ђа ни.

Атле ти чар Ди на ма Да ни ло
Бу ла то вић осво јио је сре бр ну
ме да љу на 200 м, а ви це шам -
пи он ка Ср би је по ста ла је и Ма -
ри ја Мр ке ла у тр ци на 600 м.

Дру ги је на циљ сти гао и Стра -
хи ња Стев шић у над ме та њу ста -
ри јих пи о ни ра на 800.

За па жен успех на др жав ном
пр вен ству оства ри ли су и чла -
но ви АК-а Та миш.

У кон ку рен ци ји мла ђих пи о -
нир ки Са ња Ма рић се оки ти ла

сре бром у тр ци на 200 м, а од -
лич је истог сја ја при па ло је и
Са шки Ра да нов у бр зом хо да њу
на 1.000 м. Са ња Ма рић је осво -
ји ла брон зу у над ме та њу ста -
ри јих пи о нир ки на 600 м, а тре -
ћа је би ла и Је ле на Ва си ље вић
у бр зом хо да њу на 1.000 м.

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ МЛА ЂИХ АТЛЕ ТИ ЧА РА

КЛИН ЦИ НА СТА ВЉА ЈУ НИЗ

И по ред по ра за –
Тамиш у Су пер ли ги

Сле ди го сто ва ње 
у Зе му ну

Утак ми ца ма 24. ко ла про шлог
ви кен да је на ста вље на пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Ко шар -
ка шкој ли ги Ср би је. По сле нео -
че ки ва ног по ра за у Су бо ти ци
од до ма ћег Спар та ка, Та миш
је на свом те ре ну уго стио Вр -
шац, још јед ну еки пу ко ја се
бо ри за оп ста нак. Хен ди ке пи -
ран због од су ства не ко ли ко
стан дард них пр во ти ма ца, до -
ма ћи тим је био бли зу по бе де,
али су се на кра ју ипак ра до ва -
ли го сти: Та ми ш–Вр шац 83:89,
по че твр ти на ма: 22:21, 21:16,
25:19 и 15:33.

Пр ва че твр ти на је про те кла
у од ме ра ва њу сна га, а по том је
до ма ћи тим убе дљи во до био
два на ред на пе ри о да ове утак -
ми це. Та миш је играо без Алек -
сан дра Тор њан ског, Алек сан -
дра Ил ки ћа, Бо ја на Кр сто ви -
ћа, Ива на Сми ља ни ћа, а у ве -
ћем де лу утак ми це и ка пи те на
Ду ша на Кне же ви ћа, па су мла -
ди ре зер ви сти мо ра ли да пру -
же и ви ше од свог мак си му ма
ка ко би њи хов тим евен ту ал но
до шао до бо до ва.

Пред по след њу че твр ти ну до -
ма ћи тим је имао пред ност и
од два на ест по е на, али он да је
усле дио не ве ро ва тан пре о крет

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ВР ШЧА НИ ОД НЕ ЛИ БО ДО ВЕ

Вр шча на, ко ји су по след њи пе -
ри од овог су сре та до би ли са
чак осам на ест по е на раз ли ке и
та ко сти гли до вред не по бе де.

– Има ли смо сре ћу да Та -
ми шу не игра ју но си о ци игре,
па смо на кра ју ус пе ли да до -
ђе мо до из у зет но вред не по -
бе де. Че сти там до ма ћи ну на
од лич ним ре зул та ти ма и пла -
сма ну у Су пер ли гу – ре као је
по сле утак ми це тре нер Вр шца
Дар ко Ко стић.

И по ред по ра за, Та миш је
већ обез бе дио пла сман у Су -
пер ли гу Ср би је, док Вр шча -
ни ма пре о ста је да у по след ња
три ко ла оства ре још јед ну
побе ду ка ко би обез бе ди ли оп -
ста нак у Ко шар ка шкој ли ги
Ср би је.

– Во ди ли смо ве ћим де лом
утак ми це и не би би ло не за -
слу же но да смо и ми по бе ди -
ли. Мла ди игра чи су би ли од -
лич ни, по го то во Алек са

Чабрило, ко ји је од и грао можда
и нај бо љу утак ми цу од ка да је
у на шим ре до ви ма. По ку ша -
ће мо да до ве де мо још не ко
поја ча ње, ка ко би смо у Су пер -
ли ги пру жи ли ве ћи от пор фа -
во ри ти ма – вид но уту чен по -
сле по ра за ис та као је тре нер
Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

Тим из на шег гра да у на ред -
ном ко лу го сту је у Зе му ну, где
ће од ме ри ти сна ге са еки пом
Мла до сти.

ОСНОВ НИ И ПРО ШИ РЕ НИ 
СИСТЕМАТ СКИ ПРЕ ГЛЕ ДИ ЗА УЧЕ ШЋЕ 

У СПОРТ СКИМ АК ТИВ НО СТИ МА

ОСНОВ НИ И ПРО ШИ РЕ НИ 
СИСТЕМАТ СКИ ПРЕ ГЛЕ ДИ ЗА УЧЕ ШЋЕ 

У СПОРТ СКИМ АК ТИВ НО СТИ МА

ОР ДИ НА ЦИ ЈА ЗА СПОРТ СКУ МЕ ДИ ЦИ НУ
„ПАН ЧЕ ВАЦ СПО РТ”

НО ВО У НА ШЕМ ГРА ДУ, ОД 1. МАР ТА

ОР ДИ НА ЦИ ЈА ЗА СПОРТ СКУ МЕ ДИ ЦИ НУ
„ПАН ЧЕ ВАЦ СПО РТ”

Заказивање радним данима од 7 до 14 сати.
Информације на телефон 013/21-90-900.Вука Караџића 1

СЈАЈ НА АН ЂЕ ЛА

Про шлог ви кен да је одр жа но
Пр вен ство Ср би је у џу ду за се -
ни о ре, на ко ме се над ме та ло
140 так ми ча ра из 39 клу бо ва.
ЏК Ди на мо су пред ста вља ли
Ан ђе ла Ран ђе ло вић, Вук Ко -
шић и Игор Ома ста.

Нај у спе шни ја је би ла сјај на
Ан ђе ла Ран ђе ло вић, ко ја је
осво ји ла брон за ну ме да љу у ка -
те го ри ји до 70 кг.

ЗЛАТ НИ РВА ЧИ
Куп Ср би је у рва њу за мла ђе
пи о ни ре одр жан је про шлог ви -
кен да у Сен ти. РК Ди на мо је
по сле овог над ме та ња бо га ти -
ји за три злат не ме да ље.

Нај сјај ни ја од лич ја у сво јим
ка те го ри ја ма осво ји ли су Ог -
њен и Сте фан То до си је вић и
Ми ли ца Се ку ло вић.

Та лен то ва не рва че Ди на ма
пред во дио је тре нер Ву јо
Шајић.

ТРО ФЕЈ ЗВЕ ЗДА РЕ
Так ми ча ри Ка ра те клу ба Мла -
дост оства ри ли су од лич не ре -
зул та те на тур ни ру „Тро феј Зве -
зда ре”, ко ји је одр жан про шлог
ви кен да у Бе о гра ду, а на ко ме
је уче ство ва ло око 300 бо ра ца
из 30 клу бо ва.

Злат не ме да ље су осво ји ли:
Ана ста си ја и Ан ђе ли на Ја ре -
дић, Ка та ри на Пе тро вић и Ма -
рио и Ема ну ел Ди ми три је, а
сре бром су се оки ти ли Са ра
Жу нић и Ми ха и ло Пан те лић.

ЧЕ ТИ РИ БРОН ЗЕ
На Ју ни ор ском ку пу у бад мин -
то ну, ко ји је одр жан про шлог
ви кен да у Кру шев цу, так ми ча -
ри из пан че вач ких клу бо ва
осво ји ли су че ти ри брон за не
ме да ље.

У по је ди нач ним кон ку рен -
ци ја ма од лич ја су за ра ди ли Ма -
ша Алек сић и На та ли ја Бо ха -
ре вић (БК Пан че во) и Ми ха ји -
ло Виг (БК Ди на мо). У над ме -
та њу ду бло ва тро феј је при пао
Ма ри ји Са мар џи ји (Ди на мо) и
Ми о ни Фи ли по вић (Пан че во).
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Урош Ђоровић,
гимназијалац:

     – Овог викенда ћу
читати и размишљаћу
о факултету. Одмараћу
се и уживаћу у овим
преосталим
средњошколским
данима.

Ања Влачић,
гимназијалка:

     – Планирам да
коначно почнем да се
спремам за пријемни.
Вероватно ћу изаћи с
друштвом и прошетати.
Надам се да ће бити лепо
време. У суштини, биће
то један миран викенд.

Кристина Костић,
гимназијалка:

     – У суботу и
недељу имам
припреме на
факултету, тако да ћу
се више посветити
томе. Можда ћу у
суботу изаћи с
друштвом на кафу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Бољи
Да ли би људи могли бити бољи?

    Могли би, али нико неће први да почне.

    Сви имају лоша искуства.

    Нисмо ли се мало пута заклињали да ћемо бити бољи?

    И неки стварно постану бољи, па испадају наивни.

    Јер су они други – постали још гори.

Слобода
Како доћи до сопствене слободе?

    Има различитих путева и начина, али су слободи

    најближи они који су одустали од свега другог.

    Да смо некад живели паметније,

    данас бисмо живели боље.

    Међутим, за нас је компликовано живети 

паметно и организовано.

    То нас мрзи.

    Ми више волимо кад је лоше, али једноставно.

Одликаши
Јутрос ће неки другови у аутомобиле, па на састанак;

    па у аутомобиле, па на ручак;

    па аутомобилима на други састанак;

    па, опет аутомобилима, евентуално кући.

    Требало би их једном пешице провести

    кроз наш град и живот

    да виде како се релативно добро држимо,

    упркос њиховим одлукама.

Текст: Душко Радовић

У Сме де ре ву је про шлог ви кен да одр -
жа но Пр вен ство Ср би је у стре ља штву, у
га ђа њу из ва зду шног оруж ја по А-про -
гра му, на ко ме су уче ство ва ле обе му -
шке еки пе Стре љач ке дру жи не „Пан че -
во 1813”.

Тим се ни о ра из на шег гра да ко ји се
над ме тао у га ђа њу из пу шке осво јио је
тре ће ме сто, а пу ца ли су: Де јан Пе шић
(620,1 круг), Га бри ел Да у то вић (606,7)
и нај мла ђи члан, још увек ка дет, Алек -
са Ра ко њац (603,8 кру го ва).

Де јан Пе шић је у фи на лу по је ди нач -
ног так ми че ња за у зео пе то ме сто.

Еки па се ни о ра у га ђа њу из пи што ља
пла си ра ла се на сед мо ме сто, а га ђа ли
су Јо ван Па вли ца, Ђор ђе Јов че вић и
Алек сан дар Зу бо вић. 

Наш су гра ђа нин Ва си ли је Гро за, као
члан КСС-а По ли ца јац, осво јио је брон -
за но од лич је. 

Овим так ми че њем је за вр ше на се зо на
у га ђа њу из ва зду шног оруж ја, али са мо

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У СТРЕ ЉА ШТВУ

„ДРУ ЖИ НА” НА ТРЕ ЋЕМ МЕ СТУ

за се ни о ре. Мла ђе ка те го ри је ће се на -
ред ног ви кен да над ме та ти на Првен ству

Вој во ди не по Б-про гра му, ко је ће би ти
одр жа но у Вр ба су. А. Ж.

Осам на е ста по бе да Ди на ма

Стар ту ју и Ја бу ча ни

Ру ко ме та ши Ди на ма на ста вља ју фе но -
ме на лан низ. Из не де ље у не де љу по -
ме ра ју гра ни це, а под виг ко ји је че та
тре не ра Ива на Пет ко ви ћа на чи ни ла ове
се зо не још ду го не ће би ти над ма шен.
Про шлог ви кен да су од и гра не утак ми -
це осам на е стог ко ла Су пер ли ге, а Ди -
на мо је оства рио и осам на е сти три јумф.

Бран ко Ра да но вић и ње го ви са и гра -
чи су у Ха ли спор то ва на Стре ли шту
уго сти ли су бо тич ки Спа р так, ко ји у
наш град ни је до шао с бе лом за ста -
вом. На про тив. По пу лар ни „го лу бо ви”
су же ле ли по бе ду у ме чу про тив 
„жуто-цр них” и на му чи ли су их, али
да би се са вла дао не при ко сно ве ни ли -
дер, по треб но је мно го ви ше: Ди на мо –
Спар так 25:21 (16:13).

Око 500 гле да ла ца ужи ва ло је у до -
бр ој ру ко мет ној пред ста ви, у ко јој су
мом ци из оба ти ма да ва ли мак си мум.
Ве ћи део пр вог по лу вре ме на про те као
је у игри гол за гол. Ди на мо се ма ло
„од ле пио” тек у 21. ми ну ту, ка да је на
се ма фо ру пи са ло 12:10. У са мом фи -
ни шу пр вог по лу вре ме на Ди ми три је -
вић је по ви сио на 15:12, али је из ну дио
и ис кљу че ње го сту ју ћег игра ча.

Спа р так је у 42. ми ну ту ус пео да из -
јед на чи на 19:19, али то је би ло све од
Су бо ти ча на у овом ду е лу. Иван Пет ко -
вић је за тра жио тајм-аут, имао је шта
да ка же сво јим мом ци ма то ком крат -
ке па у зе, а он да су Дар ко Ми лен ко -
вић, Не над Вуч ко вић и Ми лош Са вић
ефект ним го ло ви ма по но во до при не -
ли да се њи хов тим одво ји на при стој -
ну раз ли ку од три го ла, што је би ло
сасвим до вољ но да се меч без тр за ви -
ца при ве де кра ју.

Ди на мо је играо у са ста ву: Ми ло -
ше вић (три го ла), Пи ли по вић (је дан),
Ра да но вић, Сто ја но вић (три), Ди ми -
три је вић (че ти ри), Са вић (два), Је зди -
ми ро вић, Јо ва но вић, Па вло вић, Зла -
та но вић, Дис тол, Ми лен ко вић (се дам),
Бару џић (два), Вуч ко вић (три го ла) и
Ра до ва но вић.

– Оче ки ва ли смо те жак меч, јер смо
зна ли да је Спа р так у од лич ној фор -
ми, пред во ђен јед ним од нај и ску сни -
јих тре не ра у ли ги. Ус пе ли смо да
оства ри мо но ви три јумф, што је и нај -
ва жни је, али ни је би ло ни ма ло ла ко.

по сти гла три го ла, Ма ри ја Ми ли ће вић
два, а јед ном се у ли сту стре ла ца упи са -
ла и Алек сан дра Ва сић.

Де вој ке ко је пред во ди тре нер Мар ко
Кр стић у су бо ту, 9. мар та, до че ку ју кру -
ше вач ки На пре дак. Утак ми ца по чи ње у
18 са ти.

Ру ко ме та ши Ја бу ке иду ћег ви кен да
на ста вља ју тр ку у Пр вој ли ги гру па
„Се вер”. На кон пр вог де ла и осво је ног
дру гог ме ста сле ди им но ва бор ба за
пр во пла си ра ну по зи ци ју и ула зак у Су -
пер Б ли гу.

Но ви (ста ри) тре нер Ја бу ча на Игор
Шу ло вић при пре ме је за по чео са истом
еки пом од је се нас. Ме ђу тим, на по ло -
ви ни при пре ма остао је без два нај бо -
ља игра ча (Јо ва нов ски оти шао у Мачву,
а Спа сић у Сме де ре во). Упра ва клу ба
је бр зо мо ра ла да ре а гу је, па су у клуб
до шли Не над Ер ва ча нин, Ан то ни је
Турко вић, Лу ка Мар ти но вић и Ми лан
Ко не ски.

Мо жда ће не до ста ја ти ма ло вре ме -
на да се еки па уи гра, али с об зи ром на
то да те же утак ми це до ла зе не што ка -
сни је, циљ клу ба остао је исти – пр во
ме сто.

Пр ву утак ми цу у про лећ ном де лу Ја -
бу ча ни игра ју у пе так, 8. мар та, у 20 са -
ти, пред сво јим на ви ја чи ма.

А. Живковић

Има мо мно го про бле ма с по вре да ма
игра ча, али на да мо се да ће сви мом -
ци би ти спрем ни ка да на ред до ђу нај -
ве ћа ис ку ше ња. За хва лио бих сјај ној
пу бли ци, ко ја нам је и овог пу та пру -
жи ла без ре зер вну по др шку, а ве ру јем
да ће та ко би ти и у не де љу, ка да до че -
ку је мо Но ви Па зар – ре као је пр ви тре -
нер Ди на ма Иван Пет ко вић.

У сре ду, 6. мар та, ка да је овај број
„Пан чев ца” већ био за кљу чен, Ди на мо
је од и грао је дан од нај ва жни јих ме че -
ва у се зо ни. У че тврт фи на лу Ку па Србије
у Бе о гра ду је од ме рио сна ге с Пар ти -
за ном, а по бед ник из овог ду е ла пласи -
рао се на за вр шни тур нир у Сме де ре -
ву, на ко ме ће че ти ри нај бо ље еки пе
од лу чи ва ти о по бед ни ку нај ма сов ни -
јег так ми че ња.

Пр вен стве ни меч про тив Но вог Па -
за ра „жу то-цр ни” ће од и гра ти на свом
те ре ну у не де љу, 10. мар та, од 18 са ти.

Ру ко ме та ши це Пан че ва су у 14. ко лу
Су пер Б ли ге по ра же не у Пе тров цу на
Мла ви, где их је до ма ћа Сло га по бе ди -
ла са 29:25.

Нај е фи ка сни ја у ре до ви ма еки пе из
на шег гра да би ла је Ива на Ар сић, са
осам го ло ва. На та ша Мо ра ча нин је про -
тив нич ког гол ма на са вла да ла се дам пу -
та, а Ива на Цве ти но вић је би ла пре ци -
зна че ти ри пу та. Све тла на Ни чев ски је

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

„ЖУ ТО-ЦР НА” СЕ РИ ЈА БЕЗ КРА ЈА


