
Град
Ко је до сада

побеђивао на

изборима 

и зашто

» страна 4

цена 40 динара

Друштво

Прича о породици

Шушњар

» страна 5

Здравље
Излечите се од обиља

празничне трпезе

» страна 6

Прославе

Ко је први запевао

„Играле се делије” 

и „Тамо далеко”

» страна 7

Јубилеј

Један век Тениског

клуба „Динамо”

» страна 28
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Број 4847, година CLI

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ДАРОВАО ФИЛИПА ДУКАТОМ

Прва беба рођена 2020. 
у Панчеву – из Ковачице

стр. 3

НОВО!

Слике са прославе 
Бадњег дана

» страна 29

Изабрани спортисти 
године

» стране 30 и 31

КОЛИКО ИСКРИЦА...КОЛИКО ИСКРИЦА...

Журић

„Буч Кесиди”

Вучковић

Т. Татић

„Пауновић”

„Неолит”

„Абрашевић”

Журић

„Буч Кесиди”

Вучковић

Т. Татић

ШТА НАМ ДОНОСИ 2020.

НОВА ПРАВИЛА ЗА ИЗВРШИТЕЉЕ
И ПАУШАЛЦЕ, У ПЕНЗИЈУ КАСНИЈЕ
Скупља ТВ претплата, нови начин обрачуна пореза за таксисте, ауто-лимаре...

страна 3

„Пауновић”



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 10. јануар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Срећ но!
Е, про ђе и та гун гу ла! Че ка ли
смо је... И до че ка ли, јер она
увек и си гур но до ла зи – но ва
го ди на!

Сад кад је про шла та пра -
знич на еу фо ри ја по но во мо -
же мо да се вра ти мо су ро вој
сва ко дне ви ци – пре жи вља ва -
њу и не из ве сно сти. 

И баш ште та што се за вр ши -
ла та но во го ди шња ча ро ли ја.
Љу ди су би ли, ипак, бар ма ло
опу ште ни ји, на ли ци ма су се
ви де ли осме си, не ки зра чак
на де из би јао је из ина че те -
шких, за бри ну тих очи ју...

И шта са да? Опет бри гом
удри по ве се љу. За по че так –
тре ба пре гу ра ти ја ну ар. Пр ви
ме сец у го ди ни по пра ви лу је
нај ду жи. И нај ску пљи. Тре ба
под ву ћи ра чу не ис под јел ки,
пра си ћа, тор ти, пи ћа...

Ма да, ка ко ства ри сто је, у
овој на шој на па ће ној зе мљи за
пре жи вља ва ње су сви да ни и
ме се ци у го ди ни, иа ко нам се
сер ви ра „ру жи ча ста ствар -
ност”. А но во ле то је по че ло и
но вим по ску пље њи ма, оче ку ју
нас но ви „ра фа ли” обе ћа ња
на ших по ли ти ча ра, без об зи ра
на то да ли су на вла сти или у
опо зи ци ји, јер ће уско ро и но -
ви из бо ри...

А мо жда смо све баш та ко и
за слу жи ли. Јер не ме ња мо се -
бе, не ме ња мо на ви ке, не ме -
ња мо го то во ни шта...

Ле по је ре као ле ген дар ни
Ду шко Ра до вић у сво јој но во -
го ди шњој по ру ци:

„На кра ју ове и на по чет ку
но ве го ди не мо гли би смо се
као де ца за кле ти и ре ћи ма кар
се би: не ћу ви ше ни кад, или ћу
ма ње не го до са да, или ћу са мо
оно ли ко ко ли ко мо рам, јер
сам та кав ка кав сам. Не мој те
се да нас бо ри ти за оно про тив
че га сте се не кад бо ри ли. Не -
мој те ни кад ви ше ту ђим гре -
шка ма об ја шња ва ти и прав да -
ти сво је. Не мој те ра ди ти оно
че га би се ва ши ро ди те љи сти -
де ли и че га ће се ва ша де ца
сутра сти де ти, не мој те се бе
про гла ша ва ти је ди ним и нај -
бо љим. Нај бо љи ви ше ни су
жи ви, а ми смо ту са мо за то
што њих ви ше не ма. По штуј те
дру ге љу де, не мој те их про гла -
ша ва ти при ја те љи ма са мо он -
да ка да су вам по треб ни. Не -
мој те се до ка зи ва ти пред
горима од се бе, пред они ма
ко ји ма би тре ба ло пла ти ти пи -
ће да би вас слу ша ли и да би
вам ве ро ва ли...”

До че ка смо и ту 2020. Ма, да
смо жи ви и здра ви, па не ка је
сва ко пам ти по оно ме што ње -
му нај ви ше при ја.

Срећ но нам но во ле то!

У „Пан чев цу” се „го во ри ли”
ма ђар ски, ма ке дон ски,
сло вач ки и ру мун ски

Чи та о ци мо гли да ужи ва ју
у фо то-ре пор та жа ма и
путо пи си ма, да са зна ју 
све о фе сти ва ли ма, 
пред ста ва ма...

Сво је вр сни ле то пи си о
живо ту раз ли чи тих на ци ја
има ју бу дућ ност

То ком прет ход не го ди не „Пан че вац”
је об ја вио два на ест до да та ка на је зи -
ци ма че ти ри нај број ни је на ци о нал не
за јед ни це на те ри то ри ји Пан че ва.
Ра ди ло се о на -
став ку ду го го ди -
шње тра ди ци је да
ре дак ци ја на шег
ли ста пру жа при -
ли ку ко ле га ма ко -
ји пи шу за ме ди је
на ма тер њим је зи -
ци ма, или су то
ра ни је чи ни ли, да
у „Пан чев цу”, на
осам стра на, об ја -
вљу ју тек сто ве ко -
ји по њи хо вом
ми шље њу нај бо ље
од сли ка ва ју сва -
ко дне ви цу њи хо -
ве на ци о нал не за -
јед ни це.

Овог пу та на шу
иде ју да по три пу -
та, од ју ла до де -
цем бра, на сва ке
две не де ље, из ла зе
до да ци на ма ђар -
ском, ма ке дон -
ском, сло вач ком
или ру мун ском је -
зи ку, уз пре во де
на срп ски, са гле -
да ла је и град ска
ко ми си ја ко ја је
од лу чи ва ла о до -
де ли сред ста ва на
кон кур су за су -
фи нан си ра ње ме -
диј ских са др жа ја, па се Град Пан че во
по ја вио као су фи нан си јер про јек та. У
овом тек сту ће мо по ку ша ти да из дво -
ји мо нај ва жни је и нај за ни мљи ви је
де ли ће ових сво је вр сних ле то пи са о
жи во ту сва ке од че ти ри на ци о нал не
за јед ни це по на о соб.

Отва ра ње ет но-ку ће

По че ло је 19. ју ла, ка да је на на слов -
ној стра ни до дат ка на ма ђар ском је -
зи ку, ко ји је уре ђи ва ла Ило на Ле чеи,
иза шла при ча о пре да ва њу на ко ри -
шће ње ет но-ку ће бу ко вин ских
Секељ-Ма ђа ра у Вој ло ви ци, од мах
по ред се ди шта ма ђар ског Кул тур но-
-умет нич ког дру штва „Та ма ши
Арон”. Ве ли ки по сао је за вр шен на
осно ву пла но ва ко је је про пра ти ла
до на ци ја Др жав ног се кре та ри ја та за

СВАКОДНЕВИЦА, ТРАДИЦИЈА И КУЛТУРА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Празници.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

на ци о нал ну по ли ти ку Ма ђар ске пре -
ко Фон да ци је „Бе тлен Га бор”.

Ка ко сто ји у тек сту, „отва ра њем ет -
но-ку ће оства рио се сан вој ло вач ких
се кељ ма ђар ских кул тур них рад ни ка
и њи хо вих пре да ка, ко ји су ду же од
по ла ве ка, још од 1970-их го ди на,
при жељ ки ва ли да про ши ре се ди ште
Дру штва”. У свом по здрав ном го во ру
Вил мош Ле чеи, пред сед ник сла вље -
нич ког удру же ња, опи сао је по чет ке,
„а за тим, не за о би ла зе ћи ни по вре ме -
но тмур ну са да шњост, дао ме ста лич -
ној и за јед нич кој ве ри у бу дућ ност.
Ис та као је да су ве ли ка ула га ња одо -
бре на од стра не до бро на мер ни ка ко -
ји по зна ју на ме ре ов да шњих љу ди: и
136 го ди на на кон до се ље ња они би
же ле ли да оп ста ну ов де, као део на -
ше на ци је. За то што је ово и њи хо ва
до мо ви на”.

Вер ка Мит ков ска, ко ја је у „Пан -
чев цу” за слу жи ла пен зи ју, као но ви -
нар ка и уред ни ца пре у зе ла је на се бе
да во ди ра чу на о на шим Ма ке дон ци -
ма. Она је у до дат ку на ма ке дон ском
ко ји је иза шао на Илин ден пи са ла о
пу ту да се на у чи и са чу ва ма тер њи је -
зик и за кљу чи ла да је став по ро ди це
пре су дан, од но сно да ма тер њи је зик
и је зик ве ћин ског на ро да тре ба да се
уче од ма лих но гу. Из не то је за па жа -
ње да не ма ли број Пан че ва ца ко ри -
сти не ко ли ко је зи ка у сва ко днев ној
ко му ни ка ци ји, што ни ко ме не сме та,
на про тив, љу ди се бо ље раз у ме ју.

Об ја сни ла је да у Пан че ву де це ни -
ја ма, чак и ве ко ви ма, сло жно жи ве
при пад ни ци 26 ма њин ских за јед ни -
ца и ет нич ких гру па. „За јед нич ки
циљ је да жи ви мо јед ни с дру ги ма, а
не јед ни по ред дру гих, да се бо ље
упо зна мо и да чу ва мо сво је осо бе но -
сти. Очи глед но, озбиљ но је схва ће на
кри ла ти ца: ’Ко ли ко је зи ка го во риш,
то ли ко љу ди вре диш’”. Је дан са го -
вор ник је ре као да „до се ље ни ци ко ји
су из Ма ке до ни је до шли пре ви ше од
се дам де сет го ди на, по себ но из Ја бу -
ке, Ка ча ре ва, План ди шта и дру гих,
ре ла тив но ком пакт них за јед ни ца,
чу ва ју је зик по ре кла”, а дру ги да „ма -
тер њи је зик ни је ван жи во та; на свој -
ствен на чин, он ка рак те ри ше иден -
ти тет”, до дав ши да „и ма тер њи и је -
зик ве ћи не де ца тре ба да уче од нај -
ра ни јег де тињ ства, јер им то да је не -
ку дру гу ди мен зи ју у жи во ту, кул тур -
но про жи ма ње”.

При ја те љи

Уред ник сло вач ке ми ни-ре дак ци је
Иван За фи ро вић за на слов ну стра ну
ок то бар ског до дат ка при пре мио је
текст о по зо ри шној раз ме ни ду гој
три де сет го ди на, тј. о са рад њи из ме -
ђу ама тер ске по зо ри шне тру пе из Ху -
бо ве у Сло вач кој и СКПД-а „Ђе тван”
ко ја је пре ра сла у при ја тељ ство.

Они су за јед нич ки че ти ри да на у
Пан че ву про сла вља ли три де це ни је

зна чај ног ју би ле ја; го сти из Ху бо ве су
ре кли да ни су прет по ста вља ли да ће
с јед ним да ле ким сло вач ким ме стом
у ди ја спо ри (од Ху бо ве до Вој ло ви це
има 650 ки ло ме та ра) са ра ђи ва ти то -
ли ко ду го, а исто ми сле и до ма ћи ни,
вој ло вач ки Сло ва ци. Дру же ње је про -
те кло уз пе сму, за јед нич ке из ле те
мла дих и ста ри јих, по чет ни ка и пре -
ка ље них по зо ри шних ама те ра, но во -
при до шлих чла но ва и ве те ра на.

Але на Ку лик је из ве шта ва ла са
дво днев не из бор не скуп шти не Свет -
ског удру же ња Сло ва ка из ди ја спо ре
одр жа не у Бра ти сла ви. Де ле га ти су
пред ста вља ли ви ше од 120 сло вач -
ких дру шта ва и уста но ва из два де сет
че ти ри др жа ве, а је дан од ре зул та та
скуп шти не је и ве ћи ути цај де ле га та
из Ср би је у бу дућ но сти. Ис так нут је
про блем аси ми ла ци је у ра се ја њу, а

ви ше од три де сет екс пе ра та из де се -
ти на др жа ва и Сло вач ке раз го ва ра ло
је о по јед но ста вље њу и по бољ ша њу
по ли ти ке Сло вач ке Ре пу бли ке пре ма
су на род ни ци ма ши ром све та. Де ба -
то ва ли су и о но во о сно ва ним ко ми -
си ја ма ко је су се у 2019. го ди ни на -
шле у окри љу Кан це ла ри је за Сло ва -
ке у ди ја спо ри: за ме ди је и из да ва -
штво, кул тур не, обра зов не, ме диј ске
и из да вач ке ак тив но сти.

Ко смо на у ти у Уз ди ну

Ду го го ди шња но ви нар ка пан че вач ке
„Ли бер та тее” Еу ђе ни ја Бал те а ну
уред нич ки се ба ви ла сва ко дне ви цом
ло кал них Ру му на. Из ме ђу оста лог,
пи са ла је о 59. ве ли ком тра ди ци о -
нал ном Фе сти ва лу фол кло ра и му зи -
ке Ру му на из Вој во ди не и Ср би је, то -
ком ав гу ста одр жа ном у До ло ву, ко ји
„про мо ви ше умет нич ке вред но сти и
ства ра ла штво, на род ну умет ност и
ау тен тич ну му зи ку и по др жа ва иден -
ти тет, ин те гри тет и ду хов ност ове на -
ци о нал не за јед ни це”.

Уз то, ка ко је ко ле ги ни ца Бал те а ну
за пи са ла, „из го ди не у го ди ну фе сти -
вал про мо ви ше љу бав пре ма пре див -
ним ру мун ским на род ним пе сма ма,
пре ма ле по ти на род них ига ра и на -
род ној но шњи, оби ча ји ма, бо га тој ру -
мун ској кул ту ри и тра ди ци ји и све му
оном чи ме се Ру му ни из Вој во ди не и
Ср би је по но се: у то ку три ве че ри
пред ста ви ло се 1.200 уче сни ка”.

На стра на ма „Пан чев ца” сво је ме -
сто на шла је и при ча о на ив ном сли -
кар ству из Уз ди на, у тек сту Јо ве Да ље
„Ле по та ба нат ске по себ но сти”. Плат -
на умет ни ца из Уз ди на од у век су за -
ди вља ва ла пу бли ку. „Јед но став но
људ ско из ра жа ва ње у по љу ви зу ел -
них умет но сти омо гу ћу је да упо зна -
мо бо ље на шу про шлост, у вре ме ну и
про сто ру, као и ле по ту ко ју су на ши
пре ци чи ни ли ве ко ви ма, да се ме ђу -
соб но бо ље зна мо и да са чу ва мо тра -
ди ци ју на ро да ко јем при па да мо.
Наив но сли кар ство из Уз ди на је

најувер љи ви ји при мер у овом сми -
слу”, за пи сао је Да ља.

У тек сту да ље сто ји да је „ра до зна -
лост до ве ла мно ге по зна те лич но сти
из све та кул ту ре, спор та, по ли ти ке
итд. у Уз дин, ка ко би по де ли ли ра -
дост успе ха ових кре а тив них же на”.
Пре ма ре чи ма кри ти ча ра, „на ив не
сли кар ке из Уз ди на су нај моћ ни ја
тра ди ци о нал на шко ла на кар ти све -
та”, а „веч но ће оста ти упам ће на
1972. го ди на, ка да је у Уз дин сти гла
по са да све мир ског бро да ’Апо ло 15’:
био је то ве ли ки дан за Уз дин. Це ло
се ло је до шло да ви ди ’љу де с Ме се -
ца’. Схва ти ли су да су то обич ни љу -
ди као и они, а ко смо на у ти су се ра -
до ва ли го сто прим ству Уз ди на ца”.

На кра ју се ка же да „шко ла на ив -
ног сли кар ства још увек ужи ва у сво -
јим пло до ви ма; кад не би би ло та ко,

ово би би ло са мо
про ла зно ис ку ство
ко је би свет вр ло бр зо
за бо ра вио. Див но је
то што уну ци пр вих
на ив них сли кар ки из
Уз ди на на ста вља ју да
ства ра ју пра ве дра гу -
ље у по љу на ив ног и
ама тер ског сли кар -
ства. Са мо се на овај
на чин мо же са чу ва ти
тра ди ци ја и ру мун ска
ду хов ност у срп ском
Ба на ту”.

Умет ни ци,
професори,
спортисти...

У до да ци ма на је зи ци -
ма на ци о нал них за јед -
ни ца кроз раз го во ре и
ин тер вјуе пред ста вљен
је ве ли ки број ис так ну -
тих и оп ште по зна тих,
али и јед но став них и
обич них при пад ни ка
ових на ци ја.

Са го вор ни ци на -
ших но ви на ра би ли
су пе сник Ер не Ер -
деи, тру бач Дра ган
Це лев ски, про фе сор -
ка Ана Злох, сли кар
Емил Сфе ра, нај ста -
ри ја чла ни ца удру -

же ња же на у Вој ло ви ци Ма ри ја Хај -
сан, ва јар Сла ве Ај то ски, нај бо ља
сло вач ка спор тист ки ња у Ср би ји Да -
ни је ла Кон чек, пле са чи ца Ка ро ли на
Бу зди ка и мно ги, мно ги дру ги. Чи -
та о ци на шег ли ста мо гли су да ужи -
ва ју у фо то-ре пор та жа ма и пу то пи -
си ма из не ко ли ко зе ма ља, да са зна ју
све о број ним фе сти ва ли ма, пред -
ста ва ма, шко ла ма, дру же њи ма...

Ко мен та ри чи та ла ца ко ји су до ла -
зи ли до нас, али нај пре до са мих ау -
то ра тек сто ва из че ти ри ми ни-ре дак -
ци је, би ли су у ско ро ап со лут ном
бро ју по зи тив ни. Чи ње ни ца је и да је
ти раж „Пан чев ца” би вао раз гра бљен
у де ло ви ма гра да или у се ли ма где
жи ве при пад ни ци ових на ци о нал них
за јед ни ца, ка да је реч о бро је ви ма
ли ста у ко ји ма су из ла зи ли тек сто ви
о њи ма. И, ако је не ко не што про пу -
стио, свих два на ест до да та ка мо же се
про на ћи на сај ту „Пан чев ца”.

Ути сак свих оних што су у ње му
уче ство ва ли је сте да је овај про је кат
успе шно ре а ли зо ван. Да ли ће и то -
ком 2020. го ди не чи та о ци на шег ли -
ста има ти при ли ке да ужи ва ју у ова -
квим до да ци ма још увек не зна мо: то
по нај ви ше за ви си од нов ца. А ми ни-
-ре дак ци је но ви на ра ко ји пи шу на је -
зи ци ма на ци о нал них за јед ни ца већ
су спрем не за но ве ак ци је.

С. Трај ко вић

У додацима на језицима
националних заједница
представљен је велики
број истакнутих и 
општепознатих, али и 
једноставних и обичних
припадника ових нација.

О ДОДАЦИМА НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
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ДОБРА ИДЕЈА

Во жња жу том
траком до Бе о гра да
Јав но пред у зе ће „Пу те ви
Ср би је” ини ци ра ло је из -
ра ду про јек та за про ме ну
на ме не са о бра ћај не сиг на -
ли за ци је на пу ту Пан че во –
Бе о град, у оба сме ра. Ти ме
ће се омо гу ћи ти са о бра ћај
уну тар жу тих тра ка и за
ауто мо би ле и те рет ња ке, а
не са мо за ау то бу се, ка ко
је би ло до са да, об ја вио је
пор тал „013 ин фо”. Тре ба -
ло би да тај про је кат бу де
за вр шен до про ле ћа ове
годи не.

„Пу те ви ма Ср би је” упу ће -
на је ини ци ја ти ва да се због
че стих гу жви на пу ту од Пан -
че ва до Бе о гра да из ме не по -
сто је ћи про пи си. 

„’Пу те ви Ср би је’ не ма ју
ни шта про тив то га да се са -
о бра ћај у жу тим тра ка ма на
пу ту за Бе о град у оба сме ра
ре гу ли ше из ме ном про пи -
са, па ће се у окви ру из ра де
про јек та са о бра ћај не сиг на -
ли за ци је из вр ши ти струч но
ис пи ти ва ње ра ди из ме не
функ ци је жу тих тра ка у оба
прав ца”, пи ше из ме ђу
осталог у од го во ру „Пу те ва
Срби је”. М. Г.

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА

Ги не ко ло шка 
амбулан та сада
на новој адреси

Ги не ко ло шко-аку шер ска
ам бу лан та, ко ја се ра ни је
на ла зи ла у Спе ци ја ли стич -
ком цен тру Оп ште бол ни -
це, пре се ље на је не дав но у
управ ну згра ду бол ни це (жу -
та згра да пре ко пу та По ли -
циј ске упра ве).

Део ове згра де је ре но ви -
ран и пре у ре ђен ка ко би па -
ци јент ки ње има ле мо гућ -
ност да све ги не ко ло шке пре -
гле де ура де на јед ном месту.
У овој ам бу лан ти се узи ма ју
ва ги нал ни и цер ви кал ни
бри се ви, ра де се па па тест,
ЦТГ труд ни ца ма, ултра звук,
као и сви оста ли пре гле ди и
кон тро ле. Рад но вре ме ам -
бу лан те је рад ним дани ма
од 7 до 13.30, а паци јент ки -
ње до ла зе на пре глед са упу -
том из До ма здра вља.

У Оп штој бол ни ци ка жу
да је у пла ну да се убу ду ће
омо гу ћи по ро ди ља ма да на
контро ле од ла зе у ову ам -
бу лан ту, као и да се ги не ко -
ло шким па ци јент ки ња ма на
истом ме сту ра де и ко ло но -
скоп ски пре гле ди. Д. К.

ПРВЕ БЕБЕ У НАШЕМ ПОРОДИЛИШТУ

Дукати за Филипа из Црепаје и Алексу из Панчева

Од 1. ја ну а ра по че ла је при ме -
на ви ше но вих про пи са ко ји се
ти чу гра ђа на. Про ме не ће ме -
ђу пр ви ма осе ти ти 1,7 ми ли о -
на пен зи о не ра, ко ли ко их има
у Ср би ји. Њи хо ва при ма ња ће
се убу ду ће об ра чу на ва ти по но -
вом, тзв. швај цар ском мо де лу,
ко ји под ра зу ме ва раст пен зи ја
за 50 од сто ин фла ци је и 50 од -
сто од по ра ста про сеч не за раде.

Од пр вог да на 2020. ме ња ју
се и усло ви за пен зи о ни са ње.
Же не ко је бу ду хте ле да оду у
ста ро сну пен зи ју не ће то мо ћи
ако ни су на пу ни ле 63 го ди не
(шест ме се ци ка сни је не го 2019.
го ди не) и ако не ма ју пет на ест
го ди на рад ног ста жа. За му -
шкар це ко ји же ле у ста ро сну
пен зи ју усло ви су 65 го ди на
жи во та и та ко ђе пет на ест го -
ди на упи са ног рад ног стажа.

При пад ни ци ја чег по ла ко -
ји бу ду же ле ли да оду у пре -
вре ме ну пен зи ју то ће мо ћи
са мо ако су ра ди ли че тр де сет
го ди на и има ју нај ма ње 57 го -
ди на и осам ме се ци жи во та.
Ка да је реч о да ма ма ко је же -
ле да оства ре пре вре ме ну пен -
зи ју, то ће би ти мо гу ће са мо
ако су ста ре 57 го ди на и ако
има ју 38 го ди на и шест ме се -
ци рад ног стажа.

Од но ве го ди не ће по ску пе -
ти и ТВ прет пла та (са до са да -
шњих 220 на 255 ди на ра), као
и све ци га ре те (за 10 ди на ра)
због по ве ћа ња ак ци за. У пр вом
да ну го ди не ко ја је пред на ма
по че ла је при ме на и но вих про -
пи са ко ји се од но се на ис пла ту
нај ма њих лич них до хо да ка.

Но ва ми ни мал на це на ра да
без по ре за и до при но са за со -
ци јал но оси гу ра ње је 172,54 ди -
на ра по рад ном ча су, за хва љу -
ју ћи че му ће нај ни же пла те у
Ср би ји, ко је при ма око 350.000
рад ни ка, убу ду ће из но си ти
30.022 ди на ра (у про шлој го -
ди ни је би ла 27.022 ди на ра).

Од по чет ка 2020. го ди не ва -
же и но ве, ни же це не ро мин га
у Ср би ји, Ал ба ни ји и Ма ке до -
ни ји. За хва љу ју ћи то ме це не
од ла зних по зи ва би ће ни же од

три до че ти ри ди на ра по ми -
ну ту, до ла зни по зи ви ће би ти
јеф ти ни ји за око по ла ди на ра,
а мо бил ни ин тер нет ће та ко ђе
би ти јеф ти ни ји за исту су му.
До бра вест је да ће у ју лу још
јед ном би ти сни же не це не те -
ле фон ских по зи ва и мо бил ног
ин тер не та.

По чет ком ја ну а ра 2020. го -
ди не сту пи ли су на сна гу но ви
про пи си и ка да је реч о тзв.
па у шал ци ма. Нај ва жни је је то
да је про ши рен спи сак пред у -
зет ни ка ко ји мо гу да бу ду увр -
ште ни у ту ка те го ри ју, као и то
да ће сви па у шал ци убу ду ће,

од 15. ја ну а ра, до би ја ти по ре -
ска ре ше ња уна пред, за це лу
го ди ну, па ће тач но зна ти ко -
ли ко ће мо ра ти да пла ћа ју.

Но вост је и то да ће од 1. ја -
ну а ра у „па у шал це” би ти увр -
ште ни и ра чу но во ђе, ау то-ли -
ма ри и ау то-ме ха ни ча ри, а да
ће се на чин опо ре зи ва ња
проме ни ти и за још че тр на -
ест де лат но сти. Ме ђу њи ма су,
из ме ђу оста лих, так си сти,
програ ме ри, ар хи тек те и умет -
ни ци.

У 2020. го ди ни ће се дра -
стич но про ме ни ти и пра ви ла
ко јих ће у ра ду мо ра ти да се
при др жа ва ју из вр ши те љи, као
и по ло жај ду жни ка. Из ме ђу
оста лог, из вр ши те љи ви ше не -
ће мо ћи да узи ма ју ду жни ци -
ма две тре ћи не пла те и пен -
зи је и по ло ви ну од ми ни ма -
ла ца, као ни на кна де ко је се
ис пла ћу ју као до дат на по др -
шка по ро ди ља ма и де ци. При -
нуд но из вр ше ње ће од 1. ја -
ну а ра 2020. го ди не мо ћи да
се спро ве де са мо до по ло ви -
не пла те и че твр ти не ако је у
пи та њу ми ни мал ни лич ни

дохо дак, као и до тре ћи не
пензије.

Из вр ши те љи убу ду ће не ће мо -
ћи ни да од у зи ма ју не крет ни не
ду жни ци ма за ко му нал не услу -
ге чи ја ду го ва ња из но се до 5.000
ди на ра, а ду жни ци ко ји се са ми
исе ле из ста на или ку ће ко ји ће
им би ти за пле ње ни у ро ку од
три де сет да на, или пла те ду го -
ва ња у ро ку од осам да на, не ће
мо ра ти да пла ћа ју из у зет но ви -
со ке до дат не на ме те из вр ши те -
љи ма. Но вост је и то да ће се од
мар та ове го ди не све од у зе те не -
крет ни не про да ва ти на тзв. е-
аук ци ја ма (ко је ће сви мо ћи да
пра те пре ко ин тер не та) да би се
та ко оне мо гу ћио би ло ка кав по -
ку шај мал вер за ци ја.

Од 1. ја ну а ра се уво ди и по -
сту пак до бро вољ ног на ми ре ња
нов ча них по тра жи ва ња пред
јав ним из вр ши те љи ма. Ду жни -
ци ће мо ћи да по стиг ну спо ра -
зум с по ве ри о ци ма уз по сре -
до ва ње јав них из вр ши те ља, али
без за по чи ња ња из вр шног по -
ступ ка и уз знат но ма ње тро -
шко ве. Ини ци ја ти ва мо ра да
по тек не од по ве ри о ца, а рок за
спро во ђе ње овог по ступ ка огра -
ни чен је на ше зде сет да на.

Од по чет ка 2020. го ди не ва -
же но ви про пи си и ка да је реч
о ку по ви ни ка ра та за пре воз за -
по сле ни ма. По сло дав ци ће мо -
ћи да би ра ју да ли ће рад ни ци -
ма да ку пу ју кар те за пре воз
или ће им ис пла ћи ва ти го то ви -
ну за ову на ме ну, уве ћа ну за по -
рез од де сет од сто, и тра жи ти
од њих да но вац ко ји су до би ли
прав да ју ра чу ни ма. М. Г.

Прва беба рођена у нашем гра-
ду је Филип Новоселски из
Црепаје. Он је на свет дошао
педесет минута након поноћи,
тежак три килограма и дуга-
чак 48 центиметара, а изнена-
дио је целу породицу, која га
је очекивала тек 9. јануара, за
када је био заказан царски рез.
Градоначелник Саша Павлов
и већник задужен за социјал-
на питања Миленко Чучковић
даривали су прворођену бебу
у четвртак, 2. јануара. Филипу
је, како традиција налаже, при-
пао дукат.

Мами Ирини (28) и тати Дра-
гану Новоселском ово је друго

дете. Њихов старији син је 6.
јануара напунио две године, а
за рођендан је добио ни мање
више него – брата. До 2. јануа-
ра у подне у Панчеву је рођено
укупно шест беба – четири де-
чака и две девојчице.

С обзиром на то да прворо-
ђена беба и мајка долазе из
општине Ковачица, градона-
челник је најавио да ће уз Фи-
липа ове године бити дарова-
на и прворођена беба из на-
шег града. Реч је такође о де-
чаку, Алекси, сину Сандре Си-
мић и Срђана Марковског, ко-
ји је на свет дошао првог дана
2020. године у 8.55 сати. Он је

на рођењу био тежак 3.290 гра-
ма, а дугачак 48 центиметара.

У години која је за нама у
Панчеву су се породиле 1.442
жене, а оне су на свет донеле
1.452 бебе, што значи да је
наш град богатији и за пет па-
рова близанаца.

Иначе, у петак, 3. јануара,
у кругу панчевачке болнице,
Јелена Стојковић Соколовић,
заштитница грађана Панче-
ва, и Зоран Милошевић, по-
моћник директора Опште бол-
нице Панчево, засадили су
дрво у име првог детета ро-
ђеног у овој години у нашем
граду. Д. Кожан

ОВО ЈЕ КО РИ СНО ЗНА ТИ

КО ЈИ НО ВИ ПРО ПИ СИ ВА ЖЕ ОД 1. ЈА НУ А РА
За вод за здрав стве ну за шти -
ту рад ни ка „Пан че вац”, пр -
ва и је ди на уста но ва тог ти -
па у Вој во ди ни, кон стант но
ра ди на про ши ре њу бо га тог
спек тра сво јих услу га, због
чи јег ква ли те та је већ по -
стао не пре ва зи ђен, и то не
са мо по мишље њу број них
станов ни ка ју жног Ба на та.

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

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

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

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре гле де ра ди др
Го ран Ми тев ски из пан че -
вач ке Оп ште бол ни це, ен -
до кри но ло шке др Гор да на
Ве љо вић, та ко ђе из Оп ште
бол ни це, а уро ло шке њи -
хов ко ле га из исте уста но -
ве др Не бој ша Та сић, док
је за пре гле де из обла сти
ги не ко ло ги је за ду жен др
Јо ван Ру дић из ГАК „На -
род ни фронт”. Тре ба на по -
ме ну ти да су пре гле ди код
др Не бој ше Та си ћа тре нут -
но на ак ци ји, па та ко ком -
пле тан уро ло шки пре глед
ко шта 2.000, ул тра звуч ни

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

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

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

По ред све га на ве де ног, За -
вод „Пан че вац” из два ја се и
по то ме што у хе ма то ло шко-
би о хе миј ској ла бо ра то ри ји
те уста но ве па ци јен ти ве ћи -
ну ве ри фи ко ва них, кон тро -

ли са них и су ми ра них ре зул -
та та мо гу до би ти за све га
сат вре ме на.

У За во ду ће уско ро по че -
ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све
интер вен ци је, као и до дат -
не хи рур шке и кон сул та тив -
не пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ци ја ли ста

аб до ми нал не
хи рур ги је из
Оп ште бол ни це
Пан че во.

Зато не чу ди
што све ве ћи
број Пан че ва ца
би ра За вод
„Пан че вац”, ка -
да треба ура ди -

ти пре гле де и ана ли зе на
јед ном ме сту. Тре ба знати
да се у За во ду све вр сте ле -
кар ских уве ре ња из да ју за
мак си мал но два са та.

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ГУЖВЕ НА ПУТУ

Три удеса за 
не ко ли ко са ти

У раз ма ку од са мо не ко ли ко
са ти 6. ја ну а ра су се на пан че -
вач ким ули ца ма до го ди ле три
са о бра ћај не не сре ће, у ко ји ма
су лак ше по вре ђе не две осо бе.

Нај пре су се бли зу „Пе тро -
хе ми је” су да ри ла чак три ау -
то мо би ла, а одмах затим се до -
го дио са о бра ћај ни удес и на
рас кр сни ци ули ца Жар ка Зре -
ња ни на и Ра до ми ра Пут ни ка,
али ни у једном удесу није  би -
ло по вре ђе них.

Трећи уде с догодио се на рас -
кр сни ци код тр жног цен тра
„Биг”. Во зач јед ног ау то мо би -
ла на ле тео је на пе ша ка ко ји је
по ку ша вао да пре ђе ули цу, али
га је са мо лак ше по вре дио.

По след њих да на прет ход не
го ди не јед на осо ба је из гу би ла
жи вот у по жа ру ко ји је из био у
Ба нат ском Бре стов цу. Стра дао
је ста нов ник тог се ла ко ји је
имао 58 го ди на. М. Г.

IN ME MO RI AM

Проф. Милица Барић
(1932–2019)

Професорка Милица Барић,
редовни професор ФМУ у пен-
зији, оснивач и почасни пред-
седник Удружења харфиста и
пријатеља харфе Србије и уте-
мељивач прве класе харфе у
Музичкој школи „Јован Бан-
дур” у Панчеву, преминула је
25. децембра у Београду.

Она је била члан УМУС-а,
дугогодишњи члан Београдске
филхармоније и носилац при-
знања за врхунски допринос
националној култури. Иници-
јатор је Међународног фести-
вала харфе у Србији, који се
одржава од 2002. Оставила је
неизбрисив траг на музичкој
сцени Србије и региона.

Сахрањена је у петак, 3. ја-
нуара, на Новом гробљу.

Филип Новоселски



Ду го сам по ку ша вао да се за шти тим од по ли ти ке. Сме -
та ло ми је, и дан-да нас ми сме та, ка да ви дим да јав не
лич но сти сто је као де кор иза не ког по ли ти ча ра. Та ко ђе,
не ве ру јем да чо век мо ра да се учла ни у не ку пар ти ју да
би ме њао дру штво. Ако же ли мо да струч ност вла да, да
стру ка во ди не за ви сне и ја ке ин сти ту ци је, он да мо ра мо
оја ча ти стру ку. Би ти јав на лич ност је при ви ле ги ја, али
и оба ве за да се ре а гу је на де ви ја ци је у дру штву. Мо -
жеш, при ја те љу, да ра диш свој по сао, али на не прав ду
мо раш да ре а гу јеш. Јав на лич ност мо ра да го во ри, по -
себ но ка да су смут на и те шка вре ме на. По сто је мо жда
не ки мир ни ји пе ри о ди ка да не мо ра ју, али ка да су вре -
ме на где се осе ћа мо угро же ним, а то је пе ри од у ко ме
ми ин тен зив но жи ви мо у по след њих не ко ли ко го ди на,
оба ве за сва ке јав не лич но сти је да ре а гу је, не ма пра во
да ка же: ја са мо ра дим свој по сао.

(Глу мац и ре жи сер Дра ган Бје ло гр лић, не дељ ник
„Вре ме”, 25. де цем бар)

* * *
Не по сто ји па три о ти зам у фор ми ко ју нам ну де на ци о -
нал не стран ке, чла но ви на шег Пред сед ни штва, већ два -
де се так и ку сур го ди на, осим у ра ту и у спор ту. На ши-
ва ши по ли ти ча ри нас стал но вра ћа ју на ко лек ти ви тет.
А чо век је ин ди ви дуа. Па три о ти зам је кад пла ћаш ра чу -
не др жа ви, ка да ни си ко рум пи ран, ка да сво јим ра дом
пар ти ци пи раш на на чин да за јед ни ца на пре ду је, ка да
по шту јеш за ко не и ка да на ви јаш за ре пре зен та ци ју БиХ
без об зи ра на то ка ко до бро/ло ше игра. Уо ста лом, на ђи -
те ми не ку па три от ску пе сму а да је по е зи ја – не ма је.
По е зи ја ни је об ма на, а при ча о па три о ти зму и за јед ни -
штву је нај ве ћа об ма на… На ци о на ли зам је опа сна дро -
га на ко јој је тре нут но ре ги он. По ли ти ча ри на вла сти,
јед ни дру ги ма, по ја ко ни ским це на ма, ди лу ју „опи ја -
те”, а пра ву це ну пла ћа ју гра ђа ни све три зе мље.

(Про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Са ра је ву Един
По брић, пор тал „Тач но Нет”, 31. де цем бар)

* * *
Дру ги свет ски рат је за вр шен 1945. го ди не, а три де сет
го ди на ка сни је то је из гле да ло као да је уда ље но ве ко ви -
ма. Сва шта се ура ди ло, из гра ди ло, жи вот оти шао на -
пред… А овај са да шњи по ли тич ки и рат ни на ра тив је
ак ту е лан као ’91, иа ко је про шло, ево, три де сет го ди на.
И ја ми слим да је то про је кат. Не мо гу да до ка жем, али
као да по сто је не ке ин стан це ко ји ма од го ва ра да та при -
ча не пре ста не, да се др жи на од ре ђе ној тем пе ра ту ри
ко ја се по њи хо вој по тре би и ин те ре сној про це ни сма -
њу је и по ве ћа ва.

(Глу мац Емир Ха џи ха фи збе го вић, „Блиц”, 24. де -
цембар)

* * *

* * *
Тран сфор ма ци ја се ћа ња на Дру ги свет ски рат ди рект но
је по ве за на са на ра ти вом о срп ском на ро ду и др жа ви
као жр тва ма ко му ни зма. Кроз са гле да ва ње це лог Дру -
гог свет ског ра та кроз уску при зму по сле рат них „зло чи -
на осло бо ди ла ца” ју го сло вен ски пар ти за ни, као не же -
ље ни по ли тич ки пре ци, по ста ли су по чи ни о ци, а њи хо -
ви не при ја те љи тран сфор ми са ли су се у не ви не жр тве
ко му ни зма. Ова при зма пре тво ри ла је чет ни ке у ан ти -
фа ши сте и жр тве ко му ни зма, док пар ти зан ски по крет,
ка да му се оду зме бор ба, по бе да над фа ши змом и еман -
ци па циј ска уло га за ве ли ке сег мен те ју го сло вен ског
дру штва, по ста је гру па зло чи на ца глад них по ли тич ке
мо ћи.

(Исто ри чар ка Је ле на Ђу ре и но вић, „Да нас”, 3. ја ну ар)

* * *
Ко руп ци ја уни жа ва. Ако ја мо рам да пот ку пљу јем и бу -
дем пот ку пљен, ако не мо гу од свог по сла при стој но да
ра дим и да жи вим, за што бих остао у овој зе мљи? Ми
смо као у оној пе сми о ву ку и ов ци, ане сте зи ра ни стра -
хом да дру га чи је не мо же би ти. Ве ру је мо да са мо ло ги -
ка при ват них и пар тиј ских ве за утвр ђу је ствар и да се
ни шта не ће про ме ни ти ни за го ди ну, ни за две, ни за
пет. Е, то љу де те ра на по ље. Је ди но што не мо же мо да
из ве зе мо су по ли ти ча ри. Њих ни ко не ће.

(Про фе сор на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка Зо ран
Стојиљ ко вић, DW, 29. де цем бар)

* * *
Слу чај Мо ни ке Ка ри ма но вић је „слу чај Ср би ја”. Тра ге -
ди ја оте те де вој чи це је у са мо не ко ли ко да на раз об ли -
чи ла Ср би ју. Мо гли смо да ви ди мо ка ко функ ци о ни шу
др жав не ин сти ту ци је, шта у све му то ме ра де ме ди ји,
ко ја је ре ак ци ја дру штва. Сли ка ни је са мо по ра зна. Она
је за стра шу ју ћа.

(Исто ри чар ка Ду брав ка Сто ја но вић, „Пе шча ник”, 
31. де цем бар)
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КОНЦЕПТ

СНС на ја вљу је
апсолут ну по бе ду, 
а опо зи ци ја бој кот

Со ци ја ли сти
сарађива ли са сви ма

Бу ђе ње ра ди кала и
по ја вљи ва ње ДЈБ-а
2016. го ди не 
крат ког да ха

Ула ском у 2020. го ди ну гра -
ђан ке и гра ђа ни Ср би је за ко -
ра чи ли су и у из бор ну: пред ви -
ђе но је да на про ле ће гла са ју
за сво је пред став ни ке у пар ла -
мен ти ма на свим ни во и ма вла -
сти, док су са мо из бо ри за пред -
сед ни ка ре пу бли ке за ка за ни за
2021.

Оно што је из ме ђу оста лог
обе ле жи ло прет ход ну, 2019. го -
ди ну, је сте и не пре ста на при -
ча у јав но сти о из бо ри ма. Су -
шти на је у то ме да са да шња
ко а ли ци о на власт ко ју пред во -
ди СНС на ја вљу је нат по ло вич -
ну про цен ту ал ну по бе ду јер је
ње на по ли ти ка до ка за но нај -
бо ља и без пра ве кон ку рен ци -
је, док је нај сна жни ји део опо -
зи ци је, оку пљен у „Са вез за Ср -
би ју”, већ об зна нио да ће из бо -
ре бој ко то ва ти по што не по -
сто је ни ми ни мал ни усло ви да
се они спро ве ду на фер и де -
мо крат ски на чин.

Из ме ђу та два по ла по сто је
по ли тич ке стран ке и по кре ти
што се још увек ни су из ја сни -
ли да ли ће на из бо ри ма уче -
ство ва ти или не, али и они, по -
пут Ша пи ће вог СПАС-а, ко ји
ће има ти сво је кан ди да те на
гла сач ким ли сти ћи ма, а чи је
са да шње по ли тич ко деј ство ва -
ње ви бри ра на ли ни ји раз два -
ја ња опо зи ци је и вла сти.

Ви де ће мо шта ће до не ти пред -
сто је ћи из бо ри, о чи јим ће ре -
зул та ти ма, на овај или онај на -
чин, али сва ка ко по соп стве ној
са ве сти, од лу чи ва ти пу но лет ни
гра ђа ни Ср би је, а те ма овог тек -
ста је ка ко смо би ра ли у не ко -
ли ко прет ход них из бор них ци -
клу са на ре пу блич ком и ло кал -
ном ни воу. Да се под се ти мо...

Ко шту ни ца, па ЗЕС, тј. ДС

Про ле ти мо нај пре кроз пе ри -
од од 2003. до 2008. го ди не,
ка да су из бор ни ре зул та ти гло -
бал но, у др жа ви, и у на шем
Пан че ву, би ли ве о ма слич ни.

У де цем бру 2003. го ди не, иа -
ко је на из бо ри ма за На род ну
скуп шти ну РС нај ви ше ман дата

– 82 од 250 – осво јио СРС, ко а -
ли ци о ну вла ду су фор ми ра ли
ДСС, СПО–НС и „Г17 плус”, уз
по др шку СПС-а, а пре ми јер је
по стао Во ји слав Ко шту ни ца,
чи ји су по ли тич ки исто ми шље -
ни ци во ди ли глав ну реч и у на -
шем гра ду. Ја ну а ра 2007. го -
ди не ра ди ка ли су по но во би ли
нај ја чи – узе ли су 81 ман дат,
али им то по но во ни је по мо -
гло, јер су се око то га ко ће ко -
ју функ ци ју на вла сти вр ши ти
до го во ри ли ДС, ДСС–НС и „Г17
плус”; Ко шту ни ца је по но во био
пред сед ник Вла де.

На из бо ри ма 2008. го ди не
убе дљи ву по бе ду (102 ман да -
та) од не ла је ко а ли ци ја „За
европ ску Ср би ју”, ко ју је пред -
во дио Та ди ћев ДС. Не ма ју ћи
куд због то тал ног ра су ла у од -
но си ма из ме ђу стра на ка не -
ка да шњег ДОС-а, де мо кра те
су са рад њу по ну ди ле со ци ја -
ли сти ма, чи ји је ли дер Да чић
то обе руч ке при хва тио. За фор -
ми ра ње пар ла мен тар не ве ћи -
не до вољ но је би ло да се 
ЗЕС-у и СПС-у при дру же
стран ке ма њи на. За пр вог чо -
ве ка Вла де име но ван је Мир -
ко Цвет ко вић.

У Пан че ву је та да ДС та ко ђе
имао власт под сво јом кон тро -
лом, и то чак мно го ја чом не го
на ре пу блич ком ни воу: де мо -
кра те су се пи та ле за све у ве зи
с функ ци о ни са њем гра да, уз
по др шку ДСС-а.

Пре о крет на пред ња ка 2012.

По сле из бо ра одр жа них ма ја
2012. го ди не сли ка по ли тич -
ког жи во та Ср би је, па и Пан -
че ва, пот пу но се про ме ни ла.
„Све” је осво ји ла Срп ска на -
пред на стран ка, ко ја је на ста -
ла та ко што су Ни ко лић и Ву -
чић, ли де ри СРС-а у од су ству
Ше ше ља, на пра ви ли но ву по -
ли тич ку пар ти ју и за со бом по -
ву кли гла са че ра ди ка ла, што
се нај бо ље ви ди по из бор ним
ре зул та ти ма за ре пу блич ку
скуп шти ну: ли ста СНС-а и ма -
њих ко а ли ци о них парт не ра
осво ји ла је 73 ман да та, а СРС
је са 4,61 од сто гла со ва остао
ис под цен зу са.

Вла да, ко ју је во дио Да чић,
фор ми ра на је та ко што су се
на пред ња ци ма при дру жи ли
соци ја ли сти и Ује ди ње ни
региони Ср би је, а сигурну ве -
ћину сто ли ца у На род ној скуп -
шти ни до нео је Ља ји ћев СДПС,
ко ји је ман да те до био на ли сти
ДС-а. Иа ко су де мо кра те 2012.
го ди не до би ле по ве ре ње са мо
два од сто ма ње би ра ча не го
СНС, овај ре зул тат је озна чио

по че так кра ја вла сти и ра си -
па ња ДС-а, што је фи на ли зи -
ра но по сле дру гог кру га пред -
сед нич ких из бо ра две не де ље
ка сни је, ка да је Та ди ћа по ра -
зио Ни ко лић.

У Пан че ву је пр во пла си ра на
би ла ли ста ДС-а (22,59 про це -
на та гла со ва и 19 ман да та у
локал ној скуп шти ни), а је дан
ман дат, од но сно са мо 442 гла са
ма ње, осво ји ла је ко а ли ци ја
СНС-а, НС-а, ПСС-а и ДПМ-а.
Тре ћи је био СПС уз по др шку
ПУПС-а и „Је дин стве не Ср би -
је” (12 од бор ни ка), че твр ти ДСС
(шест ман да та), а по пет од -
бор нич ких ме ста до би ли су УРС,
ЛСВ и ко а ли ци ја „Пре о крет”
(ЛДП и СПО). Као и на ре пу -
блич ком ни воу, и у Пан че ву је
ис под цен зу са остао СРС.

Ипак, у по ли ти ци је тзв. ко -
а ли ци о ни ка па ци тет че сто ва -
жни ји од про це на та: по то ме
су у пост пе то ок то бар ској Ср -
би ји, али до тад не и у на шем
гра ду, нај по зна ти ји со ци ја ли -
сти. Пан че во је 6. ју ла 2012.
го ди не, на кон дво ме сеч них пре -
го во ра, на ноћ ној сед ни ци Скуп -
шти не гра да до би ло но ву власт
– чи ни ле су је стран ке оку пље -
не око СНС-а и СПС-а, као и
УРС и ДСС, чи ме је окон ча на
не из ве сност око то га да ли ће
око сни цу скуп штин ске ве ћи не
чи ни ти де мо кра те или на пред -
ња ци, тј. ко ме ће се од њих
при дру жи ти со ци ја ли сти, ко ји
су на кон де це ни је и по иза шли
из опо зи ци је.

И код нас је пре сли кан ре -
пу блич ки мо дел, чи ме је на
сце ну сту пи ла но ва по ли тич ка
ре ал ност: Де мо крат ска стран -
ка је по сле пет на ест го ди на
уче шћа у пан че вач кој вла сти
по ста ла опо зи ци о на пар ти ја, а
Срп ска на пред на стран ка је
пре у зе ла све по лу ге ру ко во ђе -
ња гра дом.

Пан че вач ко си ро ма штво

По сле овог пре о кре та на по ли -
тич кој сце ни Ср би је 2012. го -
ди не, сле де ће при ли ке да се

иза ђе на би ра ли шта до но си ле
су „мо но то не” ре зул та те: на -
пред ња ци и стран ке ко је су их
окру жи ва ле од но си ли су убе -
дљи ве по бе де, а оста ле по ли -
тич ке гру па ци је су ма ње или
ви ше „па да ле”, пре све га због
рас цеп ка ва ња не ка да ве ли ких
стра на ка и, са мим ти ме, збу -
њи ва ња би рач ког те ла.

На ре пу блич ким из бо ри ма
16. мар та 2014. го ди не СНС је
са сво јом ко а ли ци јом осво јио
158 ман да та у На род ној скуп -
шти ни, а за пре ми је ра је име -
но ван Алек сан дар Ву чић. ДС
је „за ра дио” 19, а ње гов ду го -
го ди шњи ли дер Та дић у ши ро -
кој ко а ли ци ји 18 ман да та, па и
ка да се са бе ру њи хо ви ре зул -
та ти, СПС, ПУПС и ЈС би ли су
ја чи за се дам по сла нич ких ме -
ста. Што се на шег гра да ти че,
две ка рак те ри сти ке су од ско -
чи ле: из ла зност је би ла ре корд -
но ни ска, што се не мо же ре ћи
и за не ва же ће ли сти ће, ко јих
је би ло ви ше не ко икад, као и
то да ДС не би пре шао цен зус
да су у пи та њу би ли ло кал ни
из бо ри.

Нај зад, на из бо ри ма одр жа -
ним апри ла 2016. го ди не ко а -
ли ци ја око СНС-а „узе ла” је
131 ме сто у срп ском пар ла мен -
ту, она око СПС-а 29, по вра так
на ве ли ку сце ну за бе ле жи ли су
ра ди ка ли – 22 ман да та, а ни -
от куд се по ја вио Ра ду ло ви ћев
ДЈБ са 16 ме ста, ко ли ко су осво -
ји ле и де мо кра те са са рад ни -
ци ма. „Ком би на ци је” Две ри–
ДСС и СДС–ЛДП–ЛСВ су тик
пре шле цен зус (по 13 ман да -
та). Ву чић је био пр ви чо век
Вла де, а по што је иза бран за
пред сед ни ка, на сле ди ла га је
Ана Бр на бић.

У Пан че ву је на ло кал ним
из бо ри ма те 2016. го ди не су -
пер фи на ле из гле да ло ова ко:
СНС – 39, ДС – се дам, те СПС,
СРС и ЛСВ – по шест ман да та,
је дан ви ше од ДЈБ-а. На пред -
ња ци вла да ју са мо стал но, ве -
ћи на пре о ста лих од бор нич ких
гру па се рас па ла, па су фор ми -
ра не не ке но ве еки пе ло кал -
них по ли ти ча ра ко је су са да
већ та ко ђе исто ри ја, а на пан -
че вач ка скуп штин ска за се да -
ња опо зи ци ја и не до ла зи. Си -
ро ма штво по ли тич ког жи во та,
ту га.

До бро до шли у из бор ну 2020.

ГРА ЂА НИ СР БИ ЈЕ ЗА КО РА ЧИ ЛИ У ИЗ БОР НУ ГО ДИ НУ

ОД ЧУД НИХ КО А ЛИ ЦИ ЈА 
ДО ВЛА ДА ВИ НЕ ЈЕД НИХ

У политици је тзв.
коалициони капацитет
често важнији од
процената: по томе су
у Србији најпознатији
социјалисти.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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ИН ТЕР АК ТИВ НЕ ТА БЛЕ 
У ШКОЛАМА

Ди ги та ли за ци ја на ста ве
у Вој во ди ни

По кра јин ски се кре тар за обра зо -
ва ње не дав но је окон чао пр ву фа зу
ра ци о на ли за ци је, та ко да је но во
број ча но ста ње обра зов но-вас пит -
них уста но ва у Вој во ди ни 631 шко -
ла (364 основ не и 267 из дво је них
оде ље ња). У по ре ђе њу с прет ход -
ним ста њем, то је за се дам је ди ни -
ца ма ње. Ка да је мре жа сред њих
шко ла у пи та њу, че ти ри шко ле су
се спо ји ле у две – у Но вом Кне -
жев цу и у Апа ти ну.

Од ове го ди не кре ће ак ци ја „Па -
мет на та бла у сва ку шко лу , чи ји је
циљ на бав ка ин тер ак тив не та бле с
про јек то ром за сва ки обје кат вас -
пит но-обра зов не уста но ве на те ри -
то ри ји АП Вој во ди не. Пре ма ре -
чи ма зва нич ни ка, сле де ћа го ди на
ће би ти у ду ху ди ги та ли за ци је и из
бу џе та АП Вој во ди не за на бав ку
тех но ло шке опре ме на ме ње но је
156 ми ли о на ди на ра, од чега ће
не што ви ше од 70 ми ли о на би ти
из дво је но за ин тер ак тив не та бле.
Циљ је да сва ка основ на и сред ња
шко ла и сва ко њи хо во из дво је но
оде ље ње, као и сви до мо ви уче ни -
ка до би ју по јед ну та блу с про јек -
то ром, што је око 700 та бли.

ЕЛЕК ТРОН СКО УПРА ВЉА ЊЕ
ПО ДА ЦИ МА

Кли ком до ме ста
Про шле го ди не је ак ти ви ран си -
стем елек трон ског упи са у вртиће
и школе, та ко да ро ди те љи при ли -
ком упи са ни су мо ра ли да до но се
из вод из ма тич не књи ге ро ђе них и
уве ре ње о пре би ва ли шту, а ове го -
ди не је он уна пре ђен, па ви ше не ће
мо ра ти да при ку пља ју до ку мен та -
ци ју да је де те прет ход но за вр ши ло
пред школ ску уста но ву или по твр ду
о оба вље ном ле кар ском пре гле ду.

Та ко ђе, услу га „еВр тић”, ко ја је
би ла до ступ на у се дам на ест гра до -
ва и оп шти на у Ср би ји, од ове го -
ди не омо гу ћи ће ма ма ма и та та ма
у сва ком гра ду и оп шти ни да упи -
шу сво је де те у деч ју уста но ву пре -
ко ин тер не та.

Ања, Мар ко и Сте фан
својим при ме ром до ка зу ју
ко ли ко се ула га ње у
васпи та ва ње де це и
образо ва ње ис пла ти

Не ко су бо том спа ва, а не ко ра ди ма -
те ма ти ку од де вет до три у Цен тру за
та лен те „Ми хај ло Пу пин”. Не ко сва -
ког да на игра игри це у про се ку че ти -
ри са та, не ко тре ни ра фуд бал два пу -
та днев но, а не ко шест са ти ре ша ва
про бле ме из фи зи ке. Не ки ро ди тељ
те ра по том ка у кре вет у че ти ри ују тру
да не „по ква ри очи” од бу ље ња у мо -
ни тор, дру ги, за бри нут, у то до ба че -
ка ћер ку да се вра ти са са стан ка, а
тре ћи де те ту ку ва ка фу да оста не буд -
но док спре ма ис пит. Раз ли чи ти су
љу ди, раз ли чи те су им скло но сти и
на ви ке и све оста ло што чи ни да им
се жи вот ни пу те ви раз ли ку ју.

Ања (14), Мар ко (21) и Сте фан (24)
Шу шњар има ју свој пут и њи ме чвр -
сто га зе. Део свог жи во та по све ти ли
су фи зи ци и осво ји ли на де се ти не ме -
да ља на др жав ним и ме ђу на род ним
так ми че њи ма – по след ња у ни зу је
Ањи на брон за на с Ме ђу на род не на -
уч не олим пи ја де уче ни ка основ них
шко ла у Ка та ру.

Њи хо ва по ро ди ца, ка ко са ми ка жу,
функ ци о ни ше као тим – кад не ко има
про блем, сви му по ма жу, та ко су на у -
чи ли од ма ле на. И све тро је су у сед -
мом раз ре ду основ не шко ле из Пан -
че ва пре шли у бе о град ску Ма те ма -
тич ку гим на зи ју.

Отац Ђу ро, ва тро га сац у пен зи ји,
ка же да ова шко ла де ци ко ја же ле да
ра де омо гу ћа ва све усло ве.

– У Ма те ма тич кој гим на зи ји од два -
де сет че тво ро де це у раз ре ду – њих
два де сет че тво ро же ли да на у чи. На -
став ни ци не гу бе вре ме да би не ко
од го ва рао за двој ку, не го сви же ле
мак си мал ну оце ну. Де ца се тру де да
за бли ста ју и да оства ре успех. То је
основ на раз ли ка у шко ло ва њу де це у
ова квим спе ци ја ли зо ва ним оде ље њи -
ма у Ни шу, Бе о гра ду и Но вом Са ду и
у стан дард ним шко ла ма – за кљу чу је
Ђу ро.

Фи зи ка као игра

Но поч ни мо при чу о овој по ро ди ци
од нај мла ђе, Ање Шу шњар. Ужи ва да
се над ме ће у зна њу. То ком при пре ма
за так ми че ње ра ди око че ти ри са та
днев но, а у не ким пе ри о ди ма и ду же
– за ви си од про бле ма ко је тре ба ре -
ши ти.

– За др жав но так ми че ње и олим -
пи ја ду из фи зи ке спре ма ла сам се и
по шест са ти днев но, јер ни сам има -
ла до вољ но вре ме на да оства рим пла -
ни ра но. Шко ла нам из ла зи у су срет,
па так ми ча ре осло ба ђа ре дов них школ -
ских оба ве за, али у тих не де љу да на
ра дим да ле ко ви ше не го ина че. За са -
му олим пи ја ду спре ма ла сам се це ло
ле то, а фи нал не при пре ме су по че ле
у сеп тем бру и тра ја ле до де цем бра, уз
све те ку ће школ ске оба ве зе. Али то

ни је про блем, јер је ре ша ва ње за да -
та ка и про бле ма за ме не не ка вр ста
игре – ка же Ања и до да је да су за да ци
ја ко за ни мљи ви јер је реч о при ме ри -
ма из ре ал ног жи во та.

– Увод је из жи во та, а он да се про -
блем пре ве де на јед на чи ну и ње но ре -
ша ва ње. Ни је су во пар но, ка ко љу ди
за ми шља ју за дат ке – ка же Ања и додаје

да су јој бра ћа узор и да јој, прем да су
са да пре за у зе ти, по ма жу кад год је то
по треб но, ма да се тру ди да што ви ше
ура ди са ма.

По све ће ност ци љу

Њен брат Мар ко сту ди ра елек тро тех -
ни ку, а је дан је из нај у спе шни је ге не -
ра ци је пан че вач ких ђа ка – оне ко ја је
на пре сти жним свет ским так ми че њи -
ма из фи зи ке и ма те ма ти ке осво ји ла
пре ко 70 ме да ља (ме ђу њи ма су и:
Алек сан дра Ми ло ше вић, Мар та Бо -
шњак, Ог њен То шић, Да ни ца Зе че -
вић, Де јан Ереш, Жељ ко Ар сић, Бран -
ка Гр бић, Ни ко ла Бу ла то вић, Ти ја на
Јак шић, Алек са Вра чар и дру ги). По -
ред то га што сту ди ра, Мар ко је и пре -
да вач у пан че вач ком Цен тру за та -
лен те, јер, ка ко ка же, зна ње ни је при -
ват на сво ји на и за до вољ ство му је што
је у при ли ци да га пре не се.

Мно ги на ши успе шни сред њо школ -
ци су шко ло ва ње на ста вља ли на пре -
сти жним свет ским фа кул те ти ма. Мар -
ко је остао ов де.

– Мо ја основ на ди ле ма би ла је:
Елек тро тех нич ки фа кул тет или Фи -
зич ки; да ли при ме ње на или чи ста
на у ка. Кон ку ри сао сам на Кем бри џу
за те о риј ску фи зи ку и при мљен сам,
али ни сам до био сти пен ди ју. О дру -
гим уни вер зи те ти ма у све ту ни сам
раз ми шљао – хтео сам са мо нај бо љи
фа кул тет на све ту... Од лу чио сам се
за ЕТФ, јер же лим да се ба вим не чим
кон крет ним и при ме ње ним. Си гур но
ћу за вр ши ти ма стер-сту ди је, мо жда
ка сни је и док тор ске, још ни сам раз -
ми шљао о ан га жо ва њу у ин ду стри ји

или не кој дру гој кон крет ној де лат но -
сти – нео д ре ђен је Мар ко.

Ути цај бра та Сте фа на на ње га био
је огро ман:

– И ме ни је, као и Ањи, од по чет ка
он био узор. Он је ута бао тај наш пут.
То што је он на пра вио, мно го ми је
зна чи ло јер ми је, ка да сам и ја кре -
нуо, све већ би ло по зна то и знао сам
шта мо гу да оче ку јем и шта мо же да
ме че ка на сле де ћем ко ра ку. Узор ми
је и по др шка и дан-да нас ка да не где
зап нем. Са да сам ја пре у зео ње го ву
уло гу и по ма жем Ањи по што је он у
ино стран ству – ка же Мар ко и до да је
да је по све ће ност ра ду њи ма ве о ма
бит на, не са мо кад су у пи та њу так -
ми че ња не го и сту ди ра ње и жи вот
уоп ште.

– При ча о та лен ту и мо гућ но сти ма
је ва жна, али је пре све га бит на же ља
да се не што ра ди и ура ди. Ако се би
за цр там не ки циљ, идем ка ње му док
га не оства рим. Так ми че ња и осва ја -
ње на гра да ни су циљ са ми за се бе,
већ су ва жни као део про це са сти ца -
ња зна ња и но вих спо соб но сти. У на -
шем слу ча ју зна ње је увек ре зул тат
по све ће но сти уче њу – за кљу чио је он.

Же ља за зна њем

Сте фан Шу шњар, „ле до ло мац”, ка ко
га од ми ло ште зо ву ње му бли ски љу -
ди, про го во рио је с ма ње од го ди ну
да на, а с не пу не две го ди не знао је
сва сло ва азбу ке и све ау то мо би ле ко -
ји су се мо гли ви де ти на на шим дру -
мо ви ма у то вре ме. Он је тра си рао
пут не са мо Ањи и Мар ку не го и мно -
гим на шим успе шним ма те ма ти ча -
ри ма и фи зи ча ри ма – по ла зни ци ма
Цен тра за та лен те.

Тре нут но је на ма стер ака дем ским
сту ди ја ма у Ми ла ну на фа кул те ту
По ли тек ни ко, смер ин же њер ска фи -
зи ка. Љу бав пре ма фи зи ци и ње на
при ме на у ин же њер ству усме ри ла је
ње го во про фе си о нал но опре де ље ње
– не „су ва те о ри ја”, не го жи вот на
ствар и при ме на при род не на у ке у
сва ко дне ви ци.

Ње га, на при мер, у ме ди ци ни за -
ни ма ју но ве ме то де при ме не све тло -
сти у ди јаг но сти ци, али и по бољ ша -
ње ефи ка сно сти со лар них ће ли ја. Још
у основ ној шко ли се раз ли ко вао од
дру гих.

– Ако ђак има ло ше ре зул та те јер
ни је спре ман да слу ша, пра ти и учи
на ча со ви ма, то ни је ме ри ло обра -
зов ног си сте ма и не мо же се на осно -
ву ре зул та та тог по је дин ца су ди ти о
то ме да ли обра зо ва ње ва ља или не
ва ља. Ако у јед ном оде ље њу два де -
сет уче ни ка не ће да учи и да ра ди,
на став ник ту ни шта не мо же. Од ма -
ле на, још пре по ла ска у шко лу, био
сам за ин те ре со ван да не што чи там и
из у ча вам ен ци кло пе ди је, да пи шем,
гле дам на уч не еми си је на те ле ви зи -
ји. То су би ле ства ри лич ног из бо ра
и скло но сти. Ка да је реч о спо ља -
шњим фак то ри ма, са мом обра зов -
ном си сте му у Ср би ји, у че твр том
раз ре ду сам кре нуо на ма те ма ти ку у
Цен тар за тален те „Ми хај ло Пу пин”

и ту су по че ле не ке не стан дард не
ства ри – ни је то би ла она ма те ма ти -
ка ко ја се учи у шко ли. Дру га чи је је
би ла по ста вље на, зах те ва ла је ло гич -
ки ре зон. Рад у Ма те ма тич кој гим -
на зи ји та ко ђе је уте ме љен на прин -
ци пу кри тич ког и ана ли тич ког раз -
ми шља ња. Не ко ко иза ђе из на шег
обра зов ног си сте ма и ко је мак си -
мал но ис ко ри стио све што му је би -
ло по ну ђе но, у Ита ли ји не за о ста је
за оста ли ма – ре као је Мар ко.

Уче ње кроз игру

Жи ви мо у вре ме ну ка да се ро ди те љи
су о ча ва ју с дру га чи јим си сте мом вред -
но сти од оно га у ком су они од ра сли
– са да пре о вла ђу ју не ам би ци о зност,
не рад, не до ста так во ље, не по што ва -
ње, нео д го вор ност итд.

За од нос пре ма ра ду код Ање, Мар -
ка и Сте фа на нај за слу жни ји су њи хо -
ви ро ди те љи: Гор да на, ме ди цин ска
се стра, и Ђу ро. А све је по че ло кроз
игру.

– Учи ли смо игра ју ћи се с њи ма и
увек смо их по сма тра ли и пра ти ли.
Мар ко је учио и од Сте фа на и са три
и по го ди не на у чио је да чи та и пи ше.
Увек су се кре а тив но игра ли. Пра ви -
ли су књи ге, но ви не, по пу ња ва ли не -
ме кар те из за ба ве. Јед ном реч ју, има -
ли су ши ро ка ин те ре со ва ња. Ања је
би ла у нај бо љој по зи ци ји. Ку пи ла је
зна ња и од јед ног и од дру гог бра та –
при ча ју на из ме нич но по но сни ро ди -
те љи.

– Сте фан и Мар ко мо гу да ра де
ефек тив но два де сет са ти днев но у
је ку ис пит ног ро ка. При ме ра ра ди,
Сте фа но ве ко ле ге у Ита ли ји у јед -
ном ис пит ном ро ку спре ма ју по је -
дан ис пит, а он три – ка же мај ка
Гор да на.

– Пу сти де те да се од ма ра, на ра ди -
ће се у жи во ту – по гре шан је став. Ми
их ни смо те ра ли, са мо смо им под
нос гу ра ли иза зо ве, а они су их при -
хва та ли. Ми смо њи хо ва ло ги сти ка и
сер вис: ка жи те шта тре ба да ура ди мо
за вас, да вас на хра ни мо, пре ве зе мо,
пру жи мо по др шку, са че ка мо. Ту смо
да им ба ци мо лоп ту на кон так ми че -
ња да се раз мр да ју и ре лак си ра ју мо -
зак на кон ис цр пљу ју ћег на по ра и да
им бу де мо по др шка на кон не у спе ха.
То је на ша ми си ја, наш за да так – за -
кљу чу је Ђу ро Шу шњар.

Да кле, ре ко смо на по чет ку, не ко
су бо том спа ва, а не ко ра ди ма те ма -
ти ку од де вет до три, не ко сва ког да -
на игра игри це, а не ко тре ни ра. Раз -
ли чи ти љу ди, раз ли чи те скло но сти и
на ви ке, раз ли чи ти жи вот ни пу те ви...

„НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ К”

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

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

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

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

Ђуро Шушњар:
„Пусти дете да се одмара,
нарадиће се у животу –
погрешан је став.”

Ђуро, Марко, Ања, Стефан и Гордана Шушњар

Марко држи час у Центру за таленте

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

О ЈЕД НОЈ УСПЕ ШНОЈ ПАН ЧЕ ВАЧ КОЈ ПО РО ДИ ЦИ

ШУ ШЊА РИ, ДРУ ГА ЧИ ЈИ ОД ДРУ ГИХ



Петак, 10. јануар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

6

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Пра зни ци су сти гли, а с њи -
ма и нео до љи ва по тре ба да
из гле да мо ле по и бу де мо за -
до вољ ни со бом. На да мо се да
сте у но ву го ди ну ушли рас -
по ло же ни, ле пи и срећ ни и
да ће вам це ла го ди на би ти
та ква. Ако се на ва ма ви ди
да сте по ма ло умор ни од сла -
вља, а же ли те да за бли ста те
и на до че ку пра во слав не Но -
ве го ди не, ево ка ко да си ту а -
ци ју пре о кре не те у сво ју
корист.

По ред фри зу ре, шмин ке,
нок ти ју и оста лих трет ма на
за улеп ша ва ње, ни ка ко не тре -
ба за бо ра ви ти на флеш трет -
ма не ли ца, ко ји упра во слу -
же да вас осве же, вра те ко ју

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

Осве жа ва ју ћи трет ма ни

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ако су вам ру ке и но ге ве чи то

хлад не, он да сте ве ро ват но у ве ли -

кој гру пи осо ба ко је па те од сла бе

цир ку ла ци је.

Узро ци тог про бле ма мо гу би ти

број ни и кре ћу се од бе за зле них,

као што је хлад но вре ме, пре ко не -

здра вих на ви ка (пу ше ње, го ја зност, не до вољ на фи зич ка ак тив ност и

не пра вил на ис хра на), па све до озбиљ них као што су обо ље ња кр ви,

крв них су до ва, бу бре га и ср ца, хи пер тен зи ја, ди ја бе тес итд.

Цир ку ла ци ја се мо же по бољ ша ти на раз ли чи те на чи не. Код нај те -

жих об ли ка то се по сти же ле ко ви ма. Ипак, нај бо ље је бла го вре ме но

за по че ти ле че ње, и то при род ном пу тем, јер ле ко ви мо гу про у зро ко -

ва ти и нус по ја ве. Ево не ко ли ко пре па ра та ко ји су се до бро по ка за ли

у овом слу ча ју.

Узми те по 20 г ко ре на га ве за, хај дуч ке тра ве, пло да ке сте на, биљ -

ке ко ко тац (жу ти и бе ли) и не ве на. Пр во раз бла жи те 96-про цент ни

ал ко хол де сти ло ва ном во дом: на по ла ли тра ал ко хо ла до дај те исто

то ли ко во де. У ста кле ну фла шу или те глу од ли тра и по си пај те ме -

ша ви ну би ља ка. Пре лиј те раз бла же ним ал ко хо лом и про мућ кај те.

Оста ви те да од сто ји на то плом че тр де сет да на, уз сва ко днев но ме -

ша ње, по том про це ди те и си пај те у ста кле ну фла шу. Пи је се јед на

ка фе на ка ши чи ца три пу та днев но пре је ла.

Из рен дај те два де сет пло до ва ди вљег ке сте на и пре лиј те ли тром

ко мо ви це, па оста ви те да од сто ји 21 дан. Про це ди те и ма си рај те ру -

ке и но ге. Мо же се и по пи ти де сет ка пи.

За греј те ле де не
ру ке и но ге

Но ву го ди ну че сто до че ку је -
мо с по ме ша ним осе ћа њи ма,
јер је те шко одо ле ти по тре би
да су ми ра мо учи ње но и про -
пу ште но, пла ни ра но и оства -
ре но. Од ове са мо про це не
зави си ће и ко ли чи на оп ти ми -
зма нео п ход ног да се ухва ти -
мо уко штац с но вим жи вот -
ним иза зо ви ма. Би ло би добро
ка да би за цр та ни ци ље ви би -
ли из до ме на ре ал ног и оствар -
љи вог. Ко ли ко пу та сте ре кли
се би да ће те овог пу та ри го -
ро зну ди је ту пре гу ра ти до кра -
ја, да ће те ре дов но од ла зи ти
у те ре та ну или на ба зен, да
ће те се с мно го ви ше жа ра
по све ти ти уче њу ве шти на ко -
је су нам ва жне за ка ри је ру?

Су шти на је за пра во у то ме
да од лу ке ко је до но си те, а ко -
је се ти чу ва шег здра вља и
здра вих жи вот них на ви ка, мо -
ра ју да бу ду мно го ма ње ре -
стрик тив не и при хва тљи ве за
ду жи пе ри од њи хо ве при ме -
не. Ка да су у пи та њу, на при -
мер, на ви ке ве за не за хра ну,
уме сто стро гих ди је та ко је под -
ра зу ме ва ју ме ре ње ка ло риј -
ског уно са или из бе га ва ње пре -
ра ђе них ше ће ра и ма сти, би -
ло би да ле ко ко ри сни је усво -
ји ти на ви ку кон зу ми ра ња це -
лих пло до ва во ћа, по вр ћа, ри -
бе, жи та ри ца, ора ша стих пло -
до ва итд. На тај на чин уно си -
те мно го ви ше нео п ход них са -
сто ја ка, а хра на ко ју ва ри те

да је ду жи осе ћај си то сти. Та -
ко ђе је за па же но да на ви ка
при пре ма ња обро ка код ку ће
до при но си вит ки јој ли ни ји, а
да ре сто ра ни бр зе хра не, пе -
ка ре и про дав ни це ни су баш
до бар из бор за гу би так ки ло -
гра ма. Пре ки ни те с хро нич -
ним ди је та ма, јер оне ло ше
ути чу на ва ше фи зич ко и мен -
тал но здра вље, а ефек ти су
обич но крат ко трај ни и че сто
за вр ша ва ју ве ћом те ле сном те -
жи ном од оне по чет не.

Ка да је у пи та њу ва ша фи -
зич ка ак тив ност, би ло би да -
ле ко свр сис ход ни је да пр во
по ве де те ра чу на о вре ме ну
про ве де ном у се де ћем по ло -
жа ју, пред екра ном ра чу на -
ра, те ле фо на или те ле ви зо ра.
Ако је ова ак тив ност ве за на
за ваш по сао, би ло би ве о ма
до бро ис ко ри сти ти пет на ест
ми ну та за шет њу у па у зи за
оброк. На рав но, шет њу или
во жњу би ци кла мо же те да
упра жња ва те при до ла ску на
по сао или од ла ску с по сла.
Мно го је бо ље да пла ни ра на
фи зич ка ак тив ност бу де она
у ко јој ствар но ужи ва те, а да
уме сто стро го од ре ђе них тер -
ми на то бу ду да ни ко је ће те
по све ти ти ре кре а тив ној ак -
тив но сти. Ако већ мо же те да
би ра те, увек иза бе ри те бо ра -
вак у при ро ди због ве о ма по -
зи тив них ефе ка та на ва ше
фи зич ко и пси хич ко здра вље.

По тру ди те се да на ђе те вре -
ме на за ак тив но сти и тре нут -
ке ко је ће те по све ти ти ис кљу -
чи во се би. Раз ми сли те о то -
ме да за поч не те но ви хо би
или да се вра ти те ста ром. Ис -
пла ни рај те не ко пу то ва ње ко -
је ће вам на пу ни ти ба те ри је.
За ква ли те тан жи вот је ве о -
ма ва жно уме ти жи ве ти у са -
да шњо сти, а жал за про пу -
ште ним све сти на нај ма њу
мо гу ћу ме ру. То, на рав но, под -
ра зу ме ва и мно го ма ње освр -
та ња на ми шље ње око ли не.
И не за бо ра ви те још јед ну ве -
о ма здра ву на ви ку: до вољ но
и ква ли тет но спа вај те.

До ношење од лу ка

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

го ди ну уна зад и на пу не вас
са мо по у зда њем.

Је дан од тих ча роб них трет -
ма на је и PRX T33, ко ји за
крат ко вре ме ре ге не ри ше ко -
жу, по све тли, по стиг не лиф -
тинг ефе кат, из јед на чи тен и
ура ди би о ре ви та ли за ци ју. Ово
је брз и ком фо ран трет ман са
од мах ви дљи вим ре зул та ти -
ма. Од лич но је ура ди ти и трет -
ман ки се о ни ком, воћ ним ки -
се ли на ма или ме зо те ра пи ју,
јер ће они ли цу да ти све жи -
ну, сјај и је дри ну.

У кућ ној ре жи ји је нај бо ље
на пра ви ти осве жа ва ју ћу ма -
ску од ки ви ја и ме да. Ки ви је
пре пун ви та ми на Ц, па ће
осве жи ти ли це, а мед ће га
на хра ни ти. По треб но је из -
гње чи ти ки ви, оце ди ти га и
до да ти ма ло ме да. Ма ску на -
не си те на чи сту и су ву ко жу.
Не ка од сто ји два де сет ми ну -
та, по том ис пе ри те и на не си -
те од го ва ра ју ћу кре му.

За лиф тинг ефе кат и по -
све тље ње те на на пра ви те ма -
ску од јед ног бе лан це та, по ла
ка ши чи це ме да и по ла ка ши -
чи це со ка од ли му на. До бро
уму ти те ма ску и ка да поч не
да пе ни, на не си те је на ли це
од бра де ка че лу, оба ве зно ле -
зи те, са че кај те по ла са та, а
по том се умиј те у ужи вај те у
за тег ну том и све жем ли цу.

За осве жа ва ју ћи ефе кат је
од ли чан и хла дан јо гурт из
фри жи де ра. На то пи те туп фе -
ре ва те у хла дан јо гурт и об -
ло жи те ли це. На кон два де сет
ми ну та ва ше ли це ће си ну ти
и би ће те спрем ни за сла вље.

Се зо на пра зни ка је мно ги ма
оми ље ни пе ри од у го ди ни. Ово
су да ни ка да на по кон има мо
при ли ку да про ве де мо ви ше
вре ме на с по ро ди цом и при ја -
те љи ма и да пре дах не мо од
број них оба ве за, да на тре ну -
так за бо ра ви мо на про бле ме и
пре пу сти мо се ужи ва њу у но -
во го ди шњим и бо жић ним ча -
ро ли ја ма.

Ипак, са ти и са ти про ве де ни
за сто лом, пре те ри ва ње у ко -
ли чи ни уне те хра не и пи ћа и
фи зич ка ак тив ност сма ње на на
ми ни мум вр ло бр зо узи ма ју да -
нак. И пре пра во слав не Но ве
го ди не ма ло ко се не жа ли на
сто мач не про бле ме, тро мост,
на ди ма ње, гла во бо ље и слич -
не те го бе про у зро ко ва не пре -
ко мер ним уно сом хра не и пи -
ћа. То зна чи са мо јед но: вре ме
је за де токс!

Не бри ни те, то што сте ма ло
пре те ра ли прет ход них да на не
зна чи да сад мо ра те да при ме -
њу је те дра стич не ди је те или
ис цр пљу ју ћи пост. По мо ћу во -
ћа, по вр ћа, ча је ва и ма лих ко -
рек ци ја ис хра не мо же те по сти -
ћи из не на ђу ју ће ре зул та те.

Ка да сле ди мо по гре шан ре -
жим ис хра не, пре те ру је мо са
ча јем, ка фом, ал ко хо лом и ду -
ва ном или ка да узи ма мо пре -
ко мер не до зе ле ко ва, у на шем
те лу се го ми ла ју ток си ни. У
овим слу ча је ви ма се мо же де -
си ти да се је тра и дру ги ор га ни
за ду же ни за ели ми на ци ју ових
от пад них суп стан ци (цре ва, бу -
бре зи, ко жа) пре оп те ре те, та -
ко да не мо гу да бес пре кор но
за вр ше про це се пре чи шћа ва -
ња те ла.

Да би чи шће ње на шег ор га -
ни зма би ло што ефи ка сни је,
нео п ход но је да рас те ре ти мо на -
шу је тру, та ко што ће мо омо гу -
ћи ти ели ми на ци ју аку му ли ра -
них отро ва кроз бу бре ге, цре ва,
ко жу и плу ћа. Наш за да так је,
да кле, да по ја ча мо про из вод њу
мо кра ће и лу че ње жу чи, да убр -
за мо тран зит кроз цре ва и по -
спе ши мо рад зној них жлезда.

По мо зи те је три

Је тра је глав ни ор ган у на шем
те лу за ду жен за де ток си ка ци ју
– про цес ко ји се од ви ја у две
фа зе: нај пре се ток -
си ни ме ша ју са
ен зи ми ма ко ји
их чи не рас -
твор љи ви ма у
во ди, а по том
се ве зу ју за ор -
ган ска је ди ње -
ња, пре ла зе у
жуч и из ба цу ју се
кроз цре ва. Ево би -
ља ка ко је мо гу по -
мо ћи је три да овај по -
сао оба ви ефи ка сни је.

Гу ји на тра ва, у на ро ду
по зна та и као си ка ви ца, го -
спин трн и млеч ни чкаљ, нај -
бо ља је биљ ка ко ја се ко ри сти
да пот по мог не функ ци о ни са -
ње је тре и ре ге не ра ци ју ње них
ће ли ја. Си ли ма рин, суп стан ца
ко ја се на ла зи у овој биљ ци,
де лу је про тив мно гих вр ста хе -
миј ских и еко ло шких ток си на,
укљу чу ју ћи и ал ко хол и дро гу,
и по ка за ла се вр ло ко ри сном
код бо ле сти је тре и алер ги ја на
хра ну. Биљ ку мо же мо ко ри сти -
ти у об ли ку тинк ту ре или у ви -
ду су вог екс трак та. Тре ба има -
ти у ви ду да ова биљ ка по ди же
крв ни при ти сак, па не би тре -
ба ло да је ко ри сте осо бе ко је
па те од хи пер тен зи је.

Ко рен ма слач ка је још је -
дан од ли чан лек ко ји ути че

је ди те сме ђи пи ри нач. За
разлику од бе лог пи рин ча, ова
на мир ни ца са др жи пу но ви та -
ми на, вла ка на и ми не ра ла, а
мо же нам обез бе ди ти и чак
88% пре по ру че ног днев ног уно -
са ман га на.

Ал ко хол и не у о би ча је не пре -
храм бе не на ви ке мо гу и те ка -
ко уз не ми ри ти наш про бав ни
си стем. Чи ја се мен ке су пу не
здра вих ма сти и рас твор љи -
вих вла ка на и по ма жу на шој
про ба ви да се при ла го ди шо -
ку ко ји је пре тр пе ла. У чи ја
се мен ка ма та ко ђе има пу но
оме га 3 ма сних ки се ли на, ко -
је шти те ор га ни зам од умо ра
и упа ла.

Још не ко ли ко са ве та

Ако сте то ком пра зни ка уно -
си ли пре ви ше ал ко хо ла, про -
те и ни из пи ле ти не, ћу ре ти не,
ту не, ло со са, ја ја и ора ха по -
мо ћи ће ва шем те лу да се брже

опо ра ви и убр за ће вам ме та бо -
ли зам.

На пра знич ним за ба ва ма ма -
ло ко ће се се ти ти да за пи ће
за тра жи во ду, али по ку шај те
да на то не за бо ра ви те! Во да
ће вам по мо ћи да спре чи те пре -

је да ње и пре ко ме ран унос пи -
ћа. Мно ги симп то ми ма мур -
лу ка по ти чу упра во од де хи -
дра ци је. 

На рав но, ве о ма је те шко при -
др жа ва ти се са ве та о фи зич кој
ак тив но сти у пра знич ном пе -
ри о ду. Но чак и ако ни сте у
мо гућ но сти да ра ди те ин тен -
зив не ве жбе, и по лу сат на шет -
ња сва ког да на мо же вам по -
мо ћи да се осе ћа те буд ни јим и
мо ти ви са ни јим да на ста ви те
ве жба ње ка сни је. Та ко ђе, по -
тру ди те се да у овом пе ри о ду
про на ђе те што ви ше вре ме на
за од мор и да се до бро на спа -
ва те ка ко би сте са чу ва ли здра -
вље те ла и ума.

по зи тив но на рад је тре, а ујед -
но сти му ли ше и ва ре ње, про -
из вод њу жу чи и пра вил но
функ ци о ни са ње цре ва. Ова
биљ ка до при но си и ства ра њу
по вољ не бак те риј ске фло ре у
цре ви ма, па је сто га пра ви из -
бор за осо бе ко је па те од за -
тво ра. Ма сла чак тре ба за о би -
ћи у слу ча ју га стри ти са и жуч -
них ка ме на ца.

Кур ку ма по ма же те лу да се
осло бо ди ток си на пу тем жу чи.
Од ли чан је ан ти ок си данс и де -
лу је про ти ву пал но. Ја сен ели -
ми ни ше мо краћ не ки се ли не, а
кле ка је по год на за де ток си ка -
ци ју бу бре га.

Ле ко ви ти за ло га ји

И по је ди не вр сте во ћа и по вр -
ћа мо гу нам по мо ћи да про чи -
сти мо свој ор га ни зам. Ана нас
са др жи бро ме лин, што га чи -
ни од лич ним ди у ре ти ком. По -
спе шу је ва ре ње и бла го убр за -
ва ме та бо ли зам. Дре на жу мо -
же мо под ста ћи та ко што ће мо
кон зу ми ра ти си ро ви цр ни лук,
ми ро ђи ју, це лер, кра став це, рот -
кви це, ар ти чо ку и си ро ви ку -
пус.

Греј пфрут се та ко ђе пре по -
ру чу је јер осло ба ђа те ло од сло -

бод них ра ди ка ла и от -
па да, убр за ва ме -
та бо ли зам, уни -
шта ва ма сне на -

сла ге и сма њу -
је осе ћај гла ди
ко ја се ја вља
на нер вној ба -
зи. Не мој те

из о ста ви ти ни
ли мун, бу ду ћи да

он ја ча иму но си -
стем, дре ни ра и по -

бољ ша ва цир ку ла ци -
ју и то нус ве на. Агру -

ми ма мо же мо до да ти и ко -
ју кап кле ке, ко ја по ред то -

га што се до бро ком би ну је с
овим во ћем, та ко ђе под сти че
дре на жу.

Слат ки кром пир, ба на не и
аво ка до од лич но је је сти ка да
се осе ћа те умор но и ка да вам
тре ба до дат на енер ги ја. Сви су
пре пу ни ка ли ју ма, а упра во
ово је ми не рал и елек тро лит
ко ји на ше те ло че сто гу би на -
кон не про спа ва не но ћи то ком
ко је смо пре те ра ли с је лом и
пићем.

Сме ђи пи ри нач и чи ја
семен ке

Да би сте ре гу ли са ли ни во ше -
ће ра у кр ви и раз гра ди ли угље -
не хи дра те ко ји ма сте се
претова ри ли то ком пра зни ка,

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

АКО СТЕ ОВИХ ДА НА ПРЕ ТЕ РА ЛИ СА ХРА НОМ И ПИ ЋЕМ

ВРЕ МЕ ЈЕ ЗА ПОСТ ПРА ЗНИЧ НИ ДЕ ТОКС

ЧАЈ ПРО ТИВ НА ДИ МА ЊА

За чај ну ме ша ви ну про тив на ди ма ња по треб но је: 30 г ко -

ре на биљ ке ан ђе ли ке и по 20 г ко мо ра ча, ки ма и ка ми ли -

це. По ме шај те све биљ ке, па су пе ну ка ши ку ме ша ви не пре -

лиј те са 2,5 дл кљу ча ле во де. По кло пи те и оста ви те да од -

сто ји три де сет ми ну та, па про це ди те. Пиј те три пу та днев -

но по сле је ла.

МОЋ НИ ЧИ СТАЧ ОР ГА НИ ЗМА

Ево јед ног јед но став ног де токс на пит ка ко ји је ко ри стан ако

же ли мо да се про чи сти мо, из гу би мо ко ји ки ло грам и по ве -

ћа мо енер ги ју, а до бро ће нам до ћи и у свим оним си ту а ци -

ја ма кад се осе ћа мо те шко и кад ни смо баш у еле мен ту.

То ком пр ве две не де ље пиј те га 20 ми ну та пре сва ког

обро ка, а по том, то ком на ред не две не де ље, јед ном днев но

пре руч ка. По треб ни са стој ци: јед на ча ша то пле во де, две

ка ши ке ли му но вог со ка, две ка ши ке ја бу ко вог сир ће та, 1/2

ка ши чи це мле ве ног ђум би ра, 1/4 ка ши чи це ци ме та, трун ка

але ве па при ке, јед на ка ши чи ца ја во ро вог си ру па (по же љи).

До дај те све са стој ке у вру ћу во ду, по ме шај те и пиј те од мах

или ка да се про хла ди до тем пе ра ту ре ко ја вам од го ва ра.

Алкохол и неуобичајене прехрамбене навике могу веома узнемирити нашу пробаву
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ЗАШТО ПЕВАМО ОНО ШТО ПЕВАМО

ТАЈНЕ ПОЗНАТИХ ПЕСАМА

Тамо далеко

Ова пе сма, на ста ла у вре ме
Пр вог свет ског ра та, ду го
вре ме на је сма тра на на ци о -
на ли стич ком, а ње но пе ва -
ње у ка фа на ма ми ли ци ја је
тре ти ра ла као на ци о на ли -
стич ку про во ка ци ју. При ча
о ње ном на стан ку је за -
плетена и још ни је са свим
ис при ча на...

Сте ла Фран клин, ау стра -
лиј ска књи жев ни ца, ко ја је сту пи ла 1917. го -
ди не у Бол ни цу же на Шкот ске на Со лун ском
фрон ту, у јед ном свом ро ма ну пи ше да „Ср би
стал но пе ва ју ’Та мо да ле ко’, ту жну пе сму о
се лу, де вој ци, о зе мљи”.

Као ау то ра ове пе сме, ис тра жи ва чи су озна -
ча ва ли Ми ла на Бу зи на, ка пе ла на Дрин ске ди -
ви зи је, Ди ми три ја Ма ри ћа, ле ка ра Тре ће пољ -
ске бол ни це Шу ма диј ске ди ви зи је, и Ми ха и -
ла За став ни ко ви ћа, учи те ља из Не го ти на, али
је нај ве ро ват ни је да је њен тво рац Ђор ђе Ма -
рин ко вић из Кор бо ва код Кла до ва. Ма те ри јал
за ову тврд њу ску пио је и срп ској јав но сти у
ме ди ји ма пре до чио хро ни чар ис точ не Ср би је
Ран ко Ја ко вље вић из Кла до ва.

Име на Ма рин ко ви ће вих ро ди те ља, Јон и
Фло ра, не по бит но упу ћу ју на вла шко по ре кло
овог му зи ча ра. На Со лун ском фрон ту је слу -
чај но са знао да Ар на у ти спре ма ју атен тат на
кра ља Пе тра, па је од кра ља, ко ме је то ја вио,
за на гра ду до био па сош. От пу то вао је у Фран -
цу ску, где се већ два де се тих го ди на про шлог
ве ка про сла вио као ком по зи тор шан со на и
про фе сор ци тре. Ње гов уџ бе ник за сви ра ње

на том ин стру мен ту и да нас
је мо гу ће ку пи ти на сај ту ama-
zon.com.

Сре ди ном про шлог ве ка Ма -
рин ко вић је до био суд ски про -
цес про тив на след ни ка Ми -
ха и ла За став ни ко ви ћа. Овај
је учи тељ по сле Пр вог свет -
ског ра та на пи сао и из дао ви -
ше пе снич ких збир ки, а 1925.
го ди не про сла вио је две де -

це ни је учи те ље ва ња и књи жев ног ра да. Тим
по во дом да ро вао је ре дак ци ји „Срп ског Ко со -
ва” из Ско пља 1.000 ди на ра, а у знак за хвал -
но сти тај лист му је штам пао пе сму „Кре ће се
ла ђа фран цу ска”.

Исту пе сму, ме ђу тим, три го ди не ра ни је об -
ја вио је, под на сло вом „Из гна ни ци”, пе ша диј -
ски пу ков ник Бра ни слав Ми ло са вље вић. Из -
гле да да је За став ни ко вић пе сме ко је је чуо
„об ра ђи вао” или „пре ра ђи вао” и та кве пот пи -
си вао сво јим име ном, па је та ко штам пао и
јед ну вер зи ју „Та мо да ле ко”, али је пе сму нај -
ве ро ват ни је чуо на Со лун ском фрон ту. У ње -
го вој пе сми је онај чу ве ни не ло гич ни стих
„Та мо да ле ко, да ле ко крај мо ра, та мо је се ло
мо је, та мо је Ср би ја”...

У ар хи ви Њу јор ка не дав но је про на ђен
звуч ни сни мак са хра не Ни ко ле Те сле из 1943.
го ди не. Над мр твим Те слом сви рао је ње гов
при ја тељ, ви о ли ни ста Злат ко Ба ло ко вић, та -
да је дан од нај ве ћих вир ту о за на све ту, и то
по Те сли ној же љи – пр во Шу бер то ву ком по -
зи ци ју „Аве Ма ри ја”, а он да пе сму „Та мо
дале ко”.

Марш на Дрину
Цер ска бит ка, во ђе на од 16. до 19. ав гу ста
1914, до не ла је ве ли ку по бе ду срп ској вој сци.
Ту, на са мом бо ји шту, ком по зи тор и ди ри -
гент, вој ни ка пел ник Ста ни слав Би нич ки ком -
по но вао је „Марш на Дри ну”. По све тио га је
пу ков ни ку Ми ли во ју Сто ја но ви ћу, зва -
ном Бр ка, по зна том ју на ку, ко -
ман дан ту Дру гог пе ша диј ског
пу ка, ко ји је на Це ру по ги -
нуо. Марш је из во ђен у
са ве знич ким зе мља ма,
а у Ни шу, 12. ок то бра
1918, уз ове так то ве
је Дрин ска ди ви зи -
ја мар ши ра ла кроз
тек осло бо ђе ни
град. Ста ни слав
Би нич ки је ди пло -
ми рао и доц ни је
пре да вао ма те ма -
ти ку, али се упо -
ре до ба вио и му -
зи ком, па је као
др жав ни сти пен ди -
ста за вр шио и Му -
зич ку ака де ми ју у
Мин хе ну и за по слио
се у вој сци. Ау тор је
пр ве из ве де не срп ске
опе ре „На уран ку” (1903),
на спе ци јал но пи са ни ли бре -
то Бра ни сла ва Ну ши ћа.

По во дом пе де се то го ди шњи це Цер -
ске бит ке Ми ло је По по вић Ка ва ја, се кре тар
Оп штин ског ко ми те та Са ве за ко му ни ста бе о -
град ске Па ли лу ле и пред сед ник КУД-а „Иво
Ло ла Ри бар”, на пи сао је текст за марш Ста ни -
сла ва Би нич ког. Хор „Ло ле” га је из вео пр ви
пут, а ма ло ка сни је је сни мље на пло ча на ко -
јој је ову пе сму, уз му зич ку прат њу Ми о дра га
Ја ша ре ви ћа и ор ке стра „Ца ре вац”, от пе вао
Љу би во је Ви до са вље вић, та да шња зве зда.

Ми ло је По по вић је за вр шио Прав ни фа -
кул тет, био омла дин ски ак ти ви ста, уред ник и
но ви нар ше зде се тих у „По ли ти ци”, са вет ник
вла де Ср би је за штам пу и кул ту ру, ди пло ма та

у Њу јор ку, пр ви ге не рал ни ди рек тор Цен тра
„Са ва”, шеф ре со ра за ино стра ни ту ри зам у
он да шњој са ве зној вла ди, кон сул тант ком па -
ни је ДХЛ...  Ау тор је и „По е ме о Те сли” (1976).
Ње гов „Марш на Дри ну” има пет на ест не мно -

го пе вљи вих стро фа, а нај че шће се пе ва
ова: „У бој кре ни те, ју на ци сви, /

Крен ’те и не жал ’те жи вот свој /
Цер да чу је твој, Цер нек ви -

ди бој / Ре ка Дри на – сла ву,
хра брост / И ју нач ку ру ку

срп ског сина.”
Ми ло је По по вић

Ка ва ја је јед ном при -
ли ком при чао:

„Кад се пе сма по -
ја ви ла у јав но сти, ми -
слим да ни је про шло
ду же од ме сец да на,
а већ је би ло те шко
на и ћи на бо љи ка -
фан ски ор ке стар ко -
ји је ни је имао на ре -
пер то а ру. Не бих ре -

као да је та да за вла да -
ла не ка ква еу фо ри ја,

али је је дан наш срп ски
пол трон, да му не спо ми -

њем име јер је још жив, од -
мах по жу рио код Ти та да би

му се по жа лио: ’Ено, Ср би опет
лум пу ју уз не ке но ве на ци о на ли -

стич ке пе сме’. И ко зна шта би се тад
до го ди ло да ни је спо ме нуо ’Марш на Дри ну’,
на шта му је Ста ри од го во рио да он, лич но,
обо жа ва ту ком по зи ци ју и да у то ме не ви ди
ни шта лоше.”

Ком по зи ци ју Ста ни сла ва Би нич ког из во ди -
ли су и Џо ни Шту лић, „Лај бах”, „Ше до у си”...
Кад је Иво Ан дрић до био Но бе ло ву на гра ду за
књи жев ност, скан ди нав ски из да ва чи су, у на -
ме ри да об ја ве још не ка умет нич ка де ла са
ових про сто ра, иза бра ли ком по зи ци ју Ста ни -
сла ва Би нич ког – „Марш на Дри ну”. Чи ни ла
им се по ве за ном са Ан дри ће вим де лом „На
Дри ни ћу при ја”.

У лијепом старом граду Вишеграду
Ау тор нај ви ше пе са ма ко је се – по гре шно! –
сма тра ју на род ним, од но сно „из вор ним”, је сте
Кра гу јев ча нин Дра ги ша Не до вић. Ње го ва су
де ла – и ре чи и му зи ка – „Ста ни, ста ни, Ибар
во до”, „Ле пе ли су, на но, Гру жан ке де вој ке”, „У
ли је пом ста ром гра ду Ви ше гра ду”, „Про ђох Бо -
сном кроз гра до ве”, „Об ра ше се ви но гра ди до -
ле крај То по ле”, „Је сен про ђе, ја се не оже них”,
„Те кла ре ка Ле пе ни ца”, „Ајд иде мо, Ра до”, „Ју -
трос ми је ру жа про цве та ла”, „Кад си би ла ма -
ла, Ма ре” и још пре ко че ти ри сто пе са ма.

Ро ђен 1916. го ди не у си ро ма шној град ској
по ро ди ци с де ве то ро де це, Дра ги ша се у ше -
сна е стој го ди ни пе шке оти снуо у свет „да на -
род чу је ње го ву му зи ку”. Са со бом је по нео
са мо ги та ру, а то ис ку ство пре то чио је у сти -
хо ве по зна те пе сме „Си ро мах сам, дру же /
ниг де ни шта не мам / са мо јед ну ста ру / скр -
ше ну ги та ру”.

У род ном гра ду за ти че га по че так Дру гог
свет ског ра та. За јед но с мно гим су гра ђа ни ма,
Нем ци га од во де на стре ља ње у Шу ма ри це, али
га та мо не ки не мач ки офи цир пре по зна је као
му зи ча ра и по ште ди му жи вот. Тран спор то ван
је у ло гор у Не мач кој, где ће про ве сти че ти ри
го ди не. Иа ко је пре ра та за вр шио ма шин бра -
вар ски за нат, ком по но ва ње је је ди но што је за -
и ста умео да ра ди и он се ти ме ба вио и по по -
врат ку из за ро бље ни штва, све до кра ја жи во та.

Не ки Хр ва ти те шко су се ми ри ли са чи ње -
ни цом да је је дан Шу ма ди нац ау тор пе сме

„Кад си би ла ма ла, Ма ре”. Пред рас пад СФРЈ
1989. го ди не за гре бач ки „Ју го тон” је ову пе -
сму об ја вио у пу бли ка ци ји „50 нај леп ших из -
вор них пе са ма”, а 2002. го ди не је Сим фо ниј -
ски ор ке стар Ра дио За гре ба сни мио „Ма ре”,
али пре ком по но ва ну – као из вор ну.

Пе сма „У ли је пом ста ром гра ду Ви ше гра -
ду” на ста ла је 1936. го ди не. У ори ги нал ној
вер зи ји зва ла  се „Ју трос ра но слу шам” и би -
ла је по све ће на де вој ци Ки ки са Би кав ца, по -
зна тог уз ви ше ња из над Ви ше гра да ода кле пу -
ца по глед на про сла вље ну ћу при ју на Дри ни.
По ста ла је хит кад ју је сре ди ном пе де се тих
го ди на про шло га ве ка сни мио пе вач Хим зо
По ло вина.

Он је, ме ђу тим, из о ста вио по след њу стро -
фу „Устај, ис пра ти ме, мо рам да пу ту јем / у
Ср би ју идем мо ме род ном кра ју / за то бом
ћу, Ки ко, вјеч но да ту гу јем / јер сам те бе,
дра га, оста вио мла ду”, а на пло чи ни је на ве -
де но ни име ау то ра. По сле прет ње ту жбом
име Дра ги ше Не до ви ћа као ком по зи то ра и
тек сто пи сца на шло се на дру гом из да њу пло -
че, али крај пе сме остао је из по ли тич ких
раз ло га – због по ми ња ња Ср би је – под сво је -
вр сном цен зу ром. По сле је, про сто, та пе та
стро фа за бо ра вље на.

Дав них осам де се тих го ди на про сла вље ни
фру лаш Бо ра Ду гић пред ло жио је да се Дра -
ги ши Не до ви ћу по диг не спо ме ник у цен тру
Кра гу јев ца. До да нас то ни је учи ње но...

Играле се делије
„Нај о зло гла ше ни ја” као на ци о на ли стич ка, и
нај ста ри ја ме ђу слич ним де ли ма, би ла је пе -
сма „Игра ле се де ли је”. Пре сто две го ди не
на пи сао ју је Ми ло рад Пе тро вић Се љан чи ца.
На ди мак је до био по на сло ву сво је збир ке пе -
са ма. Са вре ме ни ци све до че да је у
мла до сти увек био у шу ма диј -
ској на род ној но шњи, а о вра -
ту је но сио амај ли ју – плат -
не ни за мо ту љак са гру -
ме ном зе мље с њи ва
сво је род не Ве ли ке
Иван че.

Ро ђен је 1875. го -
ди не, а у Ве ли кој
Иван чи, на па ди -
на ма Ко сма ја, за -
вр шио је и основ -
ну шко лу. Пе тро -
вић пет раз ре да
гим на зи је по ха -
ђа у Бе о гра ду, а
за тим пре ла зи у
учи тељ ску шко -
лу. Ту се за љу био
у сво ју ко ле ги ни -
цу Ру жу Кне же вић,
ћер ку на род ног по -
сла ни ка Ко ле Кне же -
ви ћа, ко ји је стре љан
као уче сник Ти моч ке бу -
не 1883. го ди не.

По за вр шет ку шко ло ва ња
пар је ус пео да из мо ли од Ми -
ни стар ства про све те да бу ду рас по -
ре ђе ни у исто ме сто слу жбо ва ња, па су до би -
ли се ло Ве ли ко Крч ма ре код Кра гу јев ца. Ту ће
мла ди учи тељ сво јој бу ду ћој су пру зи Ру жи ис -
пе ва ти: „Је сен сти же, ду њо мо ја, / Је сен ра на, /
Од је се ни до је се ни / Све се се ло већ иже ни, /
Ду шо мо ја, бе жи ме ни! / Не ва рај јара на!”

Се љан чи ца је у сво је вре ме био по пу ла ран
пе сник, а ови ње го ви сти хо ви, као и пе сме „Не
лу дуј, Ле ло, чу ће те се ло” и „Игра ле се де ли је
на сред зе мље Ср би је”, пе ва ју се и да нас.

Имао је 36 го ди на кад је 1910. пре ме штен
у Бе о град, где се дру жио с Бо ром Стан ко ви -
ћем, Ди сом и Си мом Пан ду ро ви ћем... Уче -
ство вао је у оба бал кан ска ра та, бо рио се у
Ку ма нов ској би ци и под Је дре ном, и у Пр -

вом свет ском ра ту. И по сле ра та, бо -
ле стан од ту бер ку ло зе, жи вео је

те шко.
Лист „На род на про све -
та” та ко 3. апри ла 1921.

об ја вљу је бе ле шку: „За -
бо ра вљен од сви ју и

сва ко га, те шко бо ле -
стан и без ика кве
не ге и удоб но сти
тра је сво је по след -
ње да не Ми ло рад
М. Пе тро вић, бо -
го да ни пе сник
Се љан чи ца, је дан
од нај зна ме ни ти -
јих пе сни ка у
Срп ству.”

Умро је две не -
де ље ка сни је, си -

ро ма шан као пра -
ви про сјак, на пу -

штен од це лог све та.
Са хра њен је на Топ -

чи дер ском гро бљу, о др -
жав ном тро шку, без спо -

ме ни ка.
Тек 2013. го ди не у Град -

ском пар ку у Мла де нов цу оп -
штин ске вла сти су от кри ле би сту

овог за бо ра вље ног пе сни ка. Ње но ли ве ње је
пла ће но при ло зи ма ди ја спо ре.

Му зи ку за „Де ли је” ком по но вао је Бо жи дар
Јок си мо вић. Го ди не 1901. он је на пи сао пр ву
срп ску опе ру „Же нид ба Ми ло ша Оби ли ћа”,
али то де ло ни ка да ни је из ве де но. А 2009. го -
ди не пе вач Жељ ко Јок си мо вић „пре ком по но -
вао” је де ло свог уче ни јег пре зи ме ња ка, па је
но ва вер зи ја „Де ли ја” би ла хим на те ни ског
тур ни ра „Ср би ја опен”...

Милорад Петровић Сељанчица Станислав Бинички

Драгиша Недовић с породицом

Српска војска на Крфу
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МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Но ва го ди на jе и овог пу та сти гла и
они ма ко ји је ни су че ка ли и ко ји су
се пи та ли че му уоп ште то ли ка еу фо -
ри ја због чи ње ни це да је Зе мља обр -
ну ла још је дан круг око Сун ца. Та -
кви ма је још дав них да на Ду шко Ра -
до вић по ну дио са свим при хва тљи во
об ја шње ње:

„Сва чар и је сте у че ка њу, а не у
но вој го ди ни. Ле по је че ка ти не што у
шта сте си гур ни да ће до ћи. Че ка ли
смо у жи во ту раз не ства ри, то сви

зна мо, а увек су нам и си гур но до ла -
зи ле са мо но ве го ди не.”

А сад ка да нам је већ сти гао па кет
од 366 но вих да на, ред је да у ову
при чу при зо ве мо и Ми ку Ан ти ћа, јер
ни ко још ни је сми слио бо љи ре цепт
за „крч ка ње” са вр ше не го ди не:

„Узе ти 12 ме се ци, до бро их очи -
сти ти од гор чи не, се бич лу ка, це пи -
дла че ња и стра ха. Сва ки ме сец па -
жљи во исец ка ти на 30 или 31 дан,
та ко да је за ли ха до вољ на за го ди ну

да на. Сва ки дан по себ но ис пу ни ти
на де вом: од јед не тре ћи не ра да, тре -
ћи не ду шев не ве дри не и тре ћи не ху -
мо ра – уз до да так три ка ши ке оп ти -
ми зма, јед не ка ши ке стр пље ња, зрн -
це та иро ни је и пр сто хва та так та. Ту
ма су пре ли ти обил но љу ба вљу. Го то -
во је ло укра си ти бу ке ти ћем сит них
па жњи и сер ви ра ти га сва ког да на,
са оба ве зном ве дри ном, уз шо љу до -
брог осве жа ва ју ћег ча ја.”

Срећ на нам би ла окру гла ста 2020!

Ста ра или пра во слав на Но ва го ди на,
по зна та и као „срп ска”, сла ви се 14.
ја ну а ра. Иа ко не пред ста вља зва нич -
ни пра зник у остат ку све та, на ши су -
гра ђа ни не про пу шта ју при ли ку да се
про ве се ле.

МАР КО АДА МО ВИЋ, сли кар:
– Ни је ми не што бит на срп ска Но -

ва го ди на. С об зи ром на то да цео
свет сла ви 31. де цем бра, ствар но не
ви дим за што би смо се ми из дво ји ли
као по пу ла ци ја са соп стве ном Но вом
го ди ном. Уо ста лом, жур ки и ве се ља
по сле 1. ја ну а ра има са свим до вољ но.

АНА СТА СИ ЈА БУ КУ МИ РИЋ, 
ди пло ми ра ни еко но ми ста:

– Увек сла вим. Нај ве ро ват ни је ћу
иза ћи с при ја те љи ма. До чек 31. децем -
бра ми је, на рав но, ва жни ји, по што
ми је та да и ро ђен дан. Пра во слав на

Но ва го ди на ми је бит на за то што је
срп ска.

ТА МА РА ЖИВ КО ВИЋ, сту дент ки ња:
– Сла вим срп ску Но ву го ди ну. Оку -

пи мо се с дру штвом, у кућ ној ат мос -
фе ри. Углав ном не из ла зи мо. И је дан
и дру ги до чек во лим. Не про пу штам
при ли ку за сла вље (смех). По ред ве -
се ља, при пи су јем и по се бан зна чај
срп ској Но вој го ди ни.

НЕ НАД НЕ ДИЋ, елек тро тех ни чар:
– Не сла вим ни „зва нич ну” Но ву го -

ди ну, за то што не ве ру јем ви ше у про -
ме не. Ако су сви већ пре шли на но ви
ка лен дар, он да би тре ба ло да то учи ни
и Пра во слав на цр ква. Срп ска Но ва го -
ди на је би ла ак ту ел на у вре ме ко му -
ни зма. Про сто се ту на ци о нал ни иден -
ти тет нај ви ше од ра жа вао. Са да ви ше
не ма сми сла сла ви ти тај пра зник.

ВЛА ДИ МИР ВА ЛЕ ШИН СКИ, 
пен зи о нер:

– Тра ди ци о нал но при ре ђу је мо до -
чек 13. ја ну а ра. У кућ ном ам би јен ту
сви смо срећ ни и све ча ни. На рав но,
зва нич на Но ва го ди на је ва жни ја. То
функ ци о ни ше у це лом све ту, али срп -
ски оби ча ји оста ју и да ље у на шим
се ћа њи ма.

ЈА ДРАН КА КНЕ ЖЕ ВИЋ, 
еко ном ски тех ни чар:

– Обе ле жа ва мо тај пра зник у кру -
гу по ро ди це. Не ка да смо ишли на
сла вља, са да ма ње. Увек је би ло ин -
те ре сант но за то што је ма ли број љу -
ди сла вио. Не бих по ре ди ла је дан и
дру ги до чек но ве го ди не, ле по је да
ис по шту је мо оба, пр вен стве но због
де це.

Ј. Катана

Н. НЕДИЋТ. ЖИВКОВИЋ В. ВАЛЕШИНСКИ Ј. КНЕЖЕВИЋ

ДА ЛИ СЛА ВИ ТЕ СРП СКУ НО ВУ ГО ДИ НУ?

Про сла ва и ва тро мет у по ноћ

А. БУКУМИРИЋМ. АДАМОВИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Надлежни у „Електровојводини” нису
најавили ниједно искључење на тери-
торији нашег града и девет припадају-
ћих села за недељу која је пред нама.

Уколико не буде ванредних радова
и кварова, требало би да у наредним
данима сви грађани Панчева имају
струје у континуитету.

Информације о искључењима ре-
довно се ажурирају на сајту „Елек-
тровојводине”. Квар на електроди-
стрибутивној мрежи можете пријави-
ти на телефон 319-220.

Искључења и промене у режиму ра-
да нису најавила ни остала јавна ко-
мунална предузећа на територији на-
шег града.

Без искључења 
наредне недеље

Кра ље ви ба ха то сти 
2019. го ди не

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

То ком про те кле го -
ди не мно го смо пу -
та у овој ру бри ци
потвр ди ли да је
пра во чу до што по -
је ди ни на ши су гра -
ђа ни по се ду ју во -
зач ку до зво лу. Не -
ки су ипак сво јом
ве шти ном да пре -
кр ше за кон ус пе ли
да пре ва зи ђу са ми
се бе. Кан ди дат за
ти ту лу кра ља ба ха -
то сти 2019. го ди не
сва ка ко је чо век ко -
ји је ове зи ме на
пар кин гу код Та миш ка пи је по пре ко
пар ки рао ни ма ње ни ви ше не го – ау -
то бус, за у зев ши та ко че ти ри пар кинг-

-ме ста. По врх све га, во зи ло је ту оста -
ло чи та ва два да на.

Ме сто на тро ну нај бе зоб зир ни јих
во за ча за слу жу ју и
они на ши су гра ђа -
ни ко ји во зе кроз
пе шач ки зо ну у
Змај Јо ви ној ули -
ци, озбиљ но угро -
жа ва ју ћи без бед -
ност де це из „Зма -
је ве шко ле”. Ви де -
ће мо да ли ће у го -
ди ни пред на ма би -
ти оних ко ји ће
ова квим „при мер -
ци ма” мо ћи да ста -
ну на мег дан. Же -
ли мо нам сви ма да
их ипак не бу де.

Је дан наш чи та лац, вла сник ста на
ко ји же ли да про да, же лео је да зна
да ли и у ко јим слу ча је ви ма при про -
да ји не крет ни не мо же би ти осло бо -
ђен пла ћа ња по ре за на ка пи тал ни до -
би так.

У По ре ској упра ви под се ћа ју да ка -
пи тал ни до би так пред ста вља по зи тив -
ну раз ли ку из ме -
ђу про дај не це не
ста на и на бав не
це не оства ре не
пре но сом ствар -
них пра ва на не -
по крет но сти ма уз
нов ча ну или не -
нов ча ну на кна ду и
на во де да се по рез
на ка пи тал ни до -
би так не пла ћа на
раз ли ку на ста лу
пре но сом пра ва на
не по крет но сти ка -
да су оне сте че не на сле ђем у пр вом
на след ном ре ду или ка да се пре нос
вр ши из ме ђу брач них дру го ва и крв -
них срод ни ка у пра вој ли ни ји, за тим
ка да се пре нос вр ши из ме ђу раз ве де -
них брач них дру го ва, а у не по сред ној
је ве зи с раз во дом бра ка или ка да се
про да је не по крет ност ко ју је вла сник
пре пре но са имао у свом вла сни штву
не пре кид но нај ма ње де сет го ди на.

Уко ли ко сред ства оства ре на про -
да јом не по крет но сти у ро ку од 90
да на од да на про да је уло жи те у ре -
ша ва ње свог стам бе ног пи та ња и стам -
бе ног пи та ња чла но ва сво је по ро ди -
це, од но сно до ма ћин ства, осло бо ђе -
ни сте по ре за на оства ре ни ка пи тал -
ни до би так. Та ко ђе, ако у ро ку од

два на ест ме се -
ци од да на
про да је не по -
к р е т  н о  с т и
сред ства оства -
ре на про да јом
уло жи те у ре -
ша ва ње свог
стам бе ног пи -
та ња или стам -
бе ног пи та ња
чла но ва сво је
по ро ди це, до -
м а  ћ и н  с т в а ,
оства  ри  ће  те

пра во на по вра ћај пла ће ног по ре за.
Уко ли ко у ре ша ва ње стам бе ног пи -

та ња уло жи те са мо део сред ста ва
оства ре них про да јом не по крет но сти,
по ре ска оба ве за се сра змер но ума -
њу је. У По ре ској упра ви под се ћа ју
да сте ду жни да под не се те по ре ску
при ја ву на обра сцу ППДГ-3Р над ле -
жном по ре ском ор га ну на чи јој те -
ри то ри ји има те пре би ва ли ште.

Ко мо же да про да стан 
а да не пла ти по рез?

КА КО СУ ПАН ЧЕВ ЦИ ПРО СЛА ВИ ЛИ УЛА ЗАК У 2020. ГО ДИ НУ

ЧЕ КАЈ МЕ, ЈА ЋУ СИ ГУР НО ДО ЋИ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан
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Го ди на је 1917. и Лон дон је већ
не ко вре ме оба ви јен мрач ном сен -
ком Пр вог свет ског ра та. У ср цу
Меј фе ра, ме ђу тим, на ла зи се ме -
сто на ко јем по сто ји тра чак на де.
Ме сто где се деч ји сно ви оства ру -
ју, где не мо гу ће по ста је мо гу ће:
ем по ри јум игра ча ка Па па Џе ка.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ка ко успе ва те да пре бро ди те анк -
си о зност. Књи ге из „Вул ка на” до -
би ће ау то ри сле де ћих по ру ка:

„Да знам од го вор на то пи та ње,
не бих се са да при ја вљи ва ла за
књи гу.” 064/2330...

„Још ни ка ко, али чим сре дим
па пи ре да одем пре ко, би ће мно го
лак ше.” 063/2371...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ка да сте ви на пра -
ви ли суд бин ски пре о крет у свом
жи во ту:

„Кад сам до зво лио да се та шта
до се ли под наш кров. Од тог пре о -
кре та још ми се вр ти у гла ви.”
064/4423...

„Кад сам ста ви ла ка та нац на фри -
жи дер. Крат ко је тра јао, тек јед но
по под не. Не по но ви ло се.”
064/2227... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 15. ја ну а ра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ка ко се од но си те пре ма фо -
ли ран ти ма?”, на гра ди ће мо по јед -
ном књи гом. Од го во ре ће мо об ја -
ви ти у на ред ном бро ју.

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

Три де сет сед мо го ди шњи Мо мо Ка -
пор се ћа се се бе са де вет на ест го -
ди на, та да шњег Бе о гра да, као и
свих оних љу ди ко ји су му та да, на
не ки на чин, би ли ва жни. Ова књи -
га је пи смо упу ће но њи ма, али је у
исто вре ме и упе ча тљив днев ник
јед ног дав но иш че злог вре ме на.

Фо ли ран ти

Ма ла 
про дав ни ца чу да

Два чи та о ца ко ји до 15. ја ну а ра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Шта су за вас чу да ко ја мо -
же те да ку пи те?”, на гра ди ће мо по
јед ном књи гом. Од го во ре ће мо об -
ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

На те ри то ри ји на шег гра да по сто ји
ве ли ки број кул тур но-умет нич ких
удру же ња ко ја се тру де да са чу ва ју
тра ди ци о нал не игре и ко ла на ро да
ко ји су жи ве ли и жи ве на овим про -
сто ри ма. У на ред них не ко ли ко бро је -
ва пред ста ви ће мо ак тив но сти свих
удру же ња у про те клој го ди ни и пла -
но ве ко је има ју за 2020. го ди ну. 

КУД „Абра ше вић”

Кул тур но-умет нич ко дру штво „Абра -
ше вић” има ло је вр ло рад ну го ди ну,
ко ја се огле да кроз три ино стра не тур -
не је и мно го број не на сту пе у зе мљи.
Прет ход ну го ди ну су за по че ли ху ма -
ни тар ним кон цер том, у окви ру са да
већ тра ди ци о нал ног про јек та „Ср це
се не ма да се има, ср це се има да се
да сви ма”. Сва ке го ди на сво ју кон -
церт ну ак тив ност у гра ду овај КУД
за по чи ње ху ма ни тар ним кон цер том
за по моћ угро же ни ма.

– Кроз овај про је кат учи мо на ше
чла но ве ко ли ко то га по је ди нац мо же
да учи ни за сво је бо ље и леп ше окру -
же ње, од но сно да по сто је раз ли чи ти
на чи ни да не ко ме по мог неш – ре кла
је Ле ла Стој нов, пред сед ни ца КУД-а
„Абра ше вић”.

На кон пр вог кон цер та кре ну ла су
го сто ва ња по Ср би ји. „Абра ше вић” је
на по зив до ма ћи на ишао у Ко сје рић
на је дан, та ко ђе, ху ма ни тар ни кон -
церт. На кон то га су усле ди ле при пре -
ме за њи хов тра ди ци о нал ни про је кат
„Да ни по ро ди це”.

– На ши чла но ви су уче ство ва ли у
ра зним еду ка тив ним ра ди о ни ца ма у
на шим про сто ри ја ма, где су се учи ли
ра зним ру ко тво ри на ма. У окви ру овог
про јек та одр жа ли смо је дан леп кон -
церт у на шем гра ду и јед ну деч ју при -
ред бу, а у про сто ри ја ма смо ор га ни -
зо ва ли и по ро дич но фо то гра фи са ње
– ка же Ле ла Стој нов.

Умет нич ка ку ћа „Абра ше вић” по -
сто ји у се дам на ест гра до ва у Ср би ји,
а пан че вач ки КУД је ове го ди не био
на су сре ти ма „Абра ше ви ћа” у Чач ку
и у Ва ље ву. Би ли су по но во уче сни ци
на отва ра њу „Опле нач ке бер бе гро -
жђа” у То по ли, а деч ји ан сам бли су
бо ра ви ли се дам да на у ав гу сту на Див -
чи ба ра ма, где су има ли сво је тре нин -
ге и при пре ме за но ву се зо ну. Пр ви
ан самбл је у ју лу имао две тур не је:
по чет ком ме се ца на фе сти ва лу у Фок -
ша ни ју у Ру му ни ји, а кра јем ме се ца
на фе сти ва лу у гра ду Ор вел те у Хо -
лан ди ји. На њи ма је „Абра ше вић” на
нај леп ши мо гу ћи на чин пред ста вио
свој град. У но вем бру ове го ди не пр -
ви ан самбл је го сто вао у Вел су у Ау -
стри ји, а срп ско Кул тур но-умет нич -
ко дру штво „Бо си љак” би ло му је до -
ма ћин. По ред го сто ва ња у ино стран -
ству, фол кло ра ши су на сту па ли у Идво -
ру, Ба ран ди и Стар че ву, а у њи хо вим
про сто ри ја ма би ло је ор га ни зо ва но и
не ко ли ко се ми на ра ве за них за умет -
нич ко-сцен ски из глед, кон ди ци о не
тре нин ге, али и еду ка ци ју мла дих о
исто ри ји и кул ту ри.

– Има ли смо и два ле па из ле та у
Де ли блат ској пе шча ри са свим деч -
јим ан сам бли ма, ка да смо ра ди ли јав -
не про бе и учи ли де цу не ким ства ри -
ма о при ро ди ко је се, на жа лост, све
ма ње уче у шко ли. Ове го ди не смо
ви ше пу та улеп ша ли и свад бе на ве се -
ља у ви ду из не на ђе ња ко ја обич но
при ја те љи или род би на по кла ња ју
мла ден ци ма на свад би, што увек иза -
зо ве оду ше вље ње код на ших љу ди.
Улеп ша ли смо и „Но во го ди шњи базар”

у на шем гра ду, на сту пи ма деч јих ан -
сам ба ла, а уче ство ва ли смо и на јед -
ној но вој ма ни фе ста ци ји, под на зи -
вом „Ју жно ба нат ска раз глед ни ца” –
при ча Ле ла Стој нов.

Као сва ке го ди не, ак тив но сти су
завр ше не го ди шњим кон цер том у

децем бру у Кул тур ном цен тру. На -
сту пи ли су сви чла но ви, од нај мла -
ђих до нај ста ри јих.

– Оно нај леп ше што мо же да вам
за о кру жи ова ко успе шну го ди ну је су
са ла пре пу на пу бли ке и ду ги апла у зи
за сва ку из вед бу на ших чла но ва. То -
ком це ле го ди не при ма ли смо за ин -
те ре со ва не но ве чла но ве, али смо у
сеп тем бру спро ве ли ве ли ки упис. Ко
же ли, „Абра ше ви ћу” мо же да се при -
дру жи то ком це ле го ди не – ка же она.

По че так но ве се зо не за ово дру штво
је већ 31. ја ну а ра, ка да ће би ти при -
ре ђен ху ма ни тар ни кон церт у Кул -
тур ном цен тру Пан че ва.

КУД „Стан ко Па у но вић 
НИ С–РНП”

За чла но ве и све ан сам бле Кул тур но-
умет нич ког дру штва „Стан ко Па у но -
вић НИ С–РНП” про те кла го ди на би -
ла је ве о ма са др жај на и успе шна. Одр -
жан је ве ли ки број кон це ра та и ра -
зно вр сних про гра ма у на шем гра ду,
ши ром Ср би је и у ино стран ству. Ка -
лен дар ска го ди на је по че ла сни ма -
њем ТВ еми си је „Ша ре ни ца” у сту ди -
ју РТС-а на Ко шут ња ку, а по себ ну па -
жњу су при ву кли на сту пи ан сам ба ла
на Све то сав ској ака де ми ји у Кул тур -
ном цен тру Пан че ва.

Деч ји ан сам бли су има ли бо га ту
кон церт ну ак тив ност, а уче ство ва ли
су и у раз ме ни с вр шња ци ма из Су -
бо ти це. Успе шно су се пред ста ви ли
у про гра ми ма град ских и ре ги о нал -
них смо три, а са 58. му зич ког фе -
сти ва ла де це Вој во ди не у Бач кој То -
по ли до не ли су у Пан че во злат ну
пла ке ту у ка те го ри ји ни жих раз ре да
за из во ђе ње ига ра из Тем ни ћа, злат -
ну пла ке ту у ка те го ри ји ви ших раз -
ре да за из во ђе ње ига ра из Врањ ског
по ља и спе ци јал ну на гра ду за ори ги -
нал ност ко сти ма при ка за ног у ко ре -
о гра фи ји за игре из Врањ ског по ља.
Нај ве ће до стиг ну ће у 2019. го ди ни
пред ста вља пр во ме сто и злат на пла -
ке та са 14. смо тре деч јих фол клор -
них ан сам ба ла Ср би је, ко ја је одр -
жа на у Ва ље ву. То ком лет њег рас пу -
ста деч ји ан самбл ви ших раз ре да уче -
ство вао је у про гра му ме ђу на род ног

фе сти ва ла фол кло ра у Не се ба ру у
Бу гар ској, док је деч ји ан самбл ни -
жих раз ре да бо ра вио на сед мо днев -
ним при пре ма ма на Див чи ба ра ма.
Оба деч ја ан сам бла уче ство ва ла су у
про мо ци ји ужич ког фе сти ва ла „Ли -
це дер ско ср це” у Бе о гра ду.

Пр ви из во ђач ки ан самбл, као и там -
бу ра шки и на род ни ор ке стар уче ство -
ва ли су у чи та вом ни зу нај зна чај ни -
јих фе сти ва ла и ма ни фе ста ци ја у на -
шој зе мљи: на 19. фе сти ва лу фол -
клор них ан сам ба ла Ср би је у Чач ку,
20. фе сти ва лу вој во ђан ских Ср ба ста -
ро се де ла ца у Сив цу, че твр том „Бе чеј
фолк фе сту” и 51. БЕ МУС-у у Бе о гра -
ду. У ино стран ству су на сту па ли у Ау -
стри ји, Бу гар ској, Ре пу бли ци Срп ској,
Хо лан ди ји и Ка на ди. У ред њи хо вих
нај ви ших до стиг ну ћа спа да ју сре бр -
на пла ке та за про грам у це ли ни и

спе ци јал на на гра да за ори ги нал ну но -
шњу у ко ре о гра фи ји „Срп ске пе сме и
игре из Хо мо ља”  са 19. фе сти ва ла
фол клор них ан сам ба ла Ср би је, одр -
жа ног у Чач ку.

– По свом зна ча ју из два ја ју се го -
сто ва ња ан сам бла у Ба ња лу ци и уче -
шће у про гра му Че твр тог фе сти ва ла
срп ског фол кло ра, ко је је ре а ли зо ва -
но у са рад њи са Ан сам блом на род -
них ига ра и пе са ма „Ве се лин Ма сле -
ша”, уче шће у про гра му ме ђу на род -
ног фе сти ва ла фол кло ра у Ен схе деу
у Хо лан ди ји и дво не дељ на кон це рт -
на тур не ја по Ка на ди, ко ја је ре а ли -
зо ва на у са рад њи са Ака де ми јом срп -
ске на род не игре из То рон та. По сво -
јој сло же но сти и зна ча ју из два ја се
уче шће у про гра му 51. БЕ МУ СА у
Атри ју му На род ног му зе ја у Бе о гра -
ду, где је оства ре но све о бу хват но
пред ста вља ње не ко ли ко ан сам ба ла
„Па у но ви ћа”, уз за па жен на ступ и
по вољ не кри ти ке струч не јав но сти –
ре као је умет нич ки директор Де јан
Три фу но вић.

Ан самбл ве те ра на је, по ред про гра -
ма у Пан че ву, уче ство вао и у су сре ти -
ма нај ста ри јих и нај и ску сни јих игра -
ча у Кра ље ву и То по ли. На ста вље на
су и  пред ста вља ња у окви ри ма про -
то ко ла и све ча них про гра ма по во дом
до ла за ка ви со ких зва нич ни ка и де ле -
га ци ја: Ки пра, Пар ла мен тар не скуп -
шти не Ме ди те ра на, Ру си је, Бе ло ру -
си је, Јер ме ни је, Тур ске и ДР Кон го.

– Гру па пе ва ча би ла је но си лац про -
гра ма у окви ру де вет на е сте ма ни фе -
ста ци је „Ет но глас” и уче ство ва ла у

су сре ти ма из вор них пе вач ких гру па
у Вра ћевш ни ци и Лу но вом Се лу, где
се одр жа ва ју зна чај не ма ни фе ста ци -
је из вор ног на род ног ства ра ла штва.
Ово го ди шњи „Ет но глас” оби ло вао је
ра зно вр сним про гра ми ма и мно го -
број ним уче сни ци ма из свих кра је ва
на ше зе мље. Ме ђу на род ном ста ту су
ма ни фе ста ци је до при не ло је уче шће
гру пе пе ва ча из Сло ве ни је – ре као је
Де јан Три фу но вић.

У де цем бру је одр жан ге не ра циј -
ски кон церт „Па у но ви ћа” у Ха ли
спор то ва у Пан че ву. Том при ли ком
су се пред ста ви ли сви ан сам бли тог
КУД-а.

– По себ но све ча ној ат мос фе ри до -
при не ло је уче шће око че ти ри сто пе -
де сет чу ва ра тра ди ци о нал ног на род -
ног ства ра ла штва и око хи ља ду и две -
ста по се ти ла ца на три би на ма Ха ле
спор то ва ко ји су с ве ли ком па жњом
пра ти ли про грам, а уче сни ке на гра -
ди ли гро мо гла сним апла у зи ма. То -
ком дво и по ча сов ног про гра ма из ве -
де не су: игре из Ја ња, Ба на та, Шу ма -
ди је, ис точ не Ср би је, Хо мо ља, Вра -
ња и око ли не – ре као је Де јан Три -
фу но вић.

КУД „Нео лит”

Кул тур но-умет нич ко дру штво „Нео -
лит” пред ста ви ло је ре зул та те ра да на
кон цер ту „Ко ра ком тра ди ци је 2019”,
ко ји је одр жан у но вем бру у Кул тур -
ном цен тру Пан че ва.

КУД „Нео лит” бро ји око две ста
чла но ва, по де ље них у гру пе: шко ла
фол кло ра, мла ђа деч ја гру па, ста ри -
ја деч ја гру па, омла дин ски ан самбл,
из во ђач ки ан самбл, на род ни ор ке -
стар и гру па за тра ди ци о нал но пе -
ва ње. КУД воде Бранислав Живко-
вић, уметнички руководилац, Павле
Убовић, шеф народног оркестра, Ана
Мратинковић, руководилац групе за

традиционално певање, Ивана Јокић
Кељевић, секретар, и Урош Бан,
председник.

Пр ви из во ђач ки ан самбл КУД-а
„Нео лит” у мар ту је уче ство вао на
кон цер ту по во дом обе ле жа ва ња два -
де се то го ди шњи це од НА ТО бом бар -
до ва ња у До му вој ске Пан че во, у са -
рад њи са 72. спе ци јал ном бри га дом
и Ба лет ском шко лом „Ди ми три је Пар -
лић”. У ју ну су уче ство ва ли на фе сти -
ва лу у ме сту Тр нов че, а у ју лу на ме -
ђу на род ном фе сти ва лу у ме сту Пор -
ту га ле те у Шпа ни ји. У ав гу сту су одр -
жа ли це ло ве чер њи кон церт на фе сти -
ва лу „Да ни дру же ња” у Стар че ву, а
го ди ну су за вр ши ли ве ли ким кон цер -
том у Кул тур ном цен тру Пан че ва, на
ком су уче ство ва ли и КУД „Ди ми три -
је Ко ту ро вић” из Бе о гра да и КУД „Ђи -
до” из Бе че ја. Деч ји ан сам бли су на -
сту пи ли и на „Да ни ма дру же ња” у
Стар че ву, на фе сти ва лу у Мо лу у сеп -
тем бру, за тим у Ку зми ну у ок то бру и
на ко њич ким тр ка ма у но вем бру. Сво -
је ко ре о гра фи је су пред ста ви ли на
кон цер ту „Ко ра ком тра ди ци је” у Кул -
ту р ном цен тру, а на сту пи ли су и на
фе сти ва лу „Ју жно ба нат ска раз глед -
ни ца” у Идво ру у но вем бру.

КУД „Нео лит” је ор га ни зо вао и фе -
сти вал деч јих ан сам ба ла „Ју жно ба -
нат ска раз глед ни ца”, 22. де цем бра, у
Стар че ву. Пре ко две ста из во ђа ча пред -
ста ви ло се, са по две ко ре о гра фи је,
игра ма из Ба на та, Шу ма ди је, Ле сков -
ца, Стар че ва, То пли це, за пад не Ср -
би је, Пи ро та...

М. Марић

АК ТИВ НО СТИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ КУЛ ТУР НО-УМЕТ НИЧ КИХ ДРУ ШТА ВА

ЗЛАТ НИ, ВРЕД НИ И РАЗ И ГРА НИ

КУД „Станко Пауновић НИС–РНП”

КУД „Абрашевић”

КУД „Неолит”
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Иван Ка ча вен да, 

ма стер про фе сор је зи ка 

и књи жев но сти

ФИЛМ: Ма е страл на кри ти ка
са вре ме ног дру штва пред мет
је три ло ги је ау стриј ског ре -
ди те ља Ул ри ха Сај дла – „Љу -
бав”, „Ве ра” и „На да”. Фил -
мо ви се по је ди нач но ба ве раз -
ли чи тим ли ко ви ма и њи хо -
вим спе ци фич ним жи вот ним
при ча ма ко је ре пре зен ту ју од -
ре ђе не дру штве не ано ма ли је
ана ли зи ра не и су бјек тив но
(кроз глав не ли ко ве) и објек -
тив но (кроз дру штво).
КЊИ ГА: Симп то ма тич но је
за ко ле ги ни це и ко ле ге ко је
су за вр ши ле исте сту ди је као
и ја из ве сно па у зи ра ње у чи -
та њу на нео д ре ђе но вре ме на -
кон ди пло ми ра ња/ма сте ри -
ра ња. Код не ких се по ми њу
пе ри о ди чак и од не ко ли ко
го ди на. Ни је то ли ко ствар пре -
за си ће но сти, ко ли ко умо ра.
Код ме не се чак ја вља и до за
га ђе ња. Је сте не по пу лар но ово
из ре ћи јав но, али је, да се раз -
у ме мо, исти ни то и искре но,
а ја се то га не сти дим јер знам
че га је плод. Ме ђу тим, пре
не ко ли ко не де ља имао сам то
за до вољ ство да бу дем уче сник
јед ног сјај ног до га ђа ја у на -
шем гра ду. У пи та њу је ма -
ни фе ста ци ја „Јед на књи га –
је дан град”. Ове го ди не те ма
су би ли ро ма ни Ха ру ки ја Му -
ра ка ми ја. За хва љу ју ћи див -

ним љу ди ма ко ји су ме по -
зва ли да на јед ној ве че ри го -
во рим, из но ва сам чи тао „Нор -
ве шку шу му”, и то на кон де -
сет го ди на. Ис ку ство по нов -
ног чи та ња је не што као до -
бро по зна та, али за бо ра вље -
на аван ту ра. И опет сам био
га нут књи гом, исто као и тад,
да не ка жем да сам се рас -
пла као.
МУ ЗИ КА: Су прот но вла да ју -
ћим трен до ви ма, ау стра лиј -
ски му зи чар Ко нан Мо ка син
ства ра ор ган ску му зи ку, из -
ра зи то осе ћај ну, ти ху и са -
свим до вољ но увр ну ту (што
ме не на ро чи то при вла чи). Не -
ће те га ни кад чу ти на ра ди ју,
а те шко је и да ће вас „Ју тјуб”
на ве сти на ње га. По тра жи те
ње гов по след њи ал бум „Jas-
sbusters”. У пи та њу је пси хо -
де лич ни ин ди рок, нај оп шти -
је ре че но. По ред Ко на на, нај -
ви ше ми у слу ша ли ца ма свира
Ерик Са ти, ста ри аван гард ни
кла сик, чи јих се јед но став -
них кла вир ских ме ло ди ја не
мо гу ни кад за си ти ти.

Љу бав, ве ра и на да

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Културни телекс
Му зи ка
Су бо та, 11. ја ну ар, 21.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт са ста ва „Straight Jackin”.

Изложбе
Че твр так, 16. ја ну ар, 19 са ти, Умет нич ки па ви љон „Цви је та
Зу зо рић”: отва ра ње из ло жбе „Све до чан ство вре ме на” по во дом
пе де се те го ди шњи це Ли ков не ко ло ни је „Де ли блат ски пе сак”.

Ф
О

Т
О
: 

Е
. 

С
Т
А

Н
И

Ш
И

Ћ

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СУ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ 2019. ГО ДИ НУ

ТРАГ У ВРЕ МЕ НУ

ЗА ВИ КЕНД У „АПО ЛУ”

На сту па „Стрејт џе кин”
У дво ра ни „Апо ло” До ма омла -
ди не у су бо ту, 11. ја ну а ра, од
21.30, би ће одр жан кон церт
бен да „Стрејт Џе кин”, ко ји ва -
жи за пи о ни ра реп кор му зи ке
на на шим про сто ри ма.

Гру па је осно ва на у Санкт
Пе тер бур гу 1994. го ди не и до
са да је об ја ви ла три сту диј -
ска ал бу ма.

Спе ци јал ни гост ће би ти са -
став „Уј ка Сенф”.

ЏЕЗ ВЕ ЧЕ

Вељ ко Вуј чић трио

У дво ра ни „Апо ло” До ма
омла ди не у пе так, 17. ја ну а -
ра, од 21 сат, на сту пи ће са -
став „Вељ ко Вуј чић трио”. Они
по сто је шест го ди на и сви ра -
ју тра ди ци о нал ни џез, блуз и
го спел ну ме ре у ори ги нал ним
аран жма ни ма.

Спе ци ја лан гост ове ве че ри
би ће Љи ља на Са ђил. Она је
го ди на ма при сут на на срп ској
џез сце ни као пе ва чи ца и џез

пу бли ци ста. Њен ком пакт-диск
„Ге о гра фи ја љу ба ви”, по све -
ћен на шем по знатом тру ба чу
Ду шку Гој ко ви ћу и ње го вим
ком по зи ци ја ма, из дат је 1998.
го ди не. С тим про гра мом је
об и шла све зна чај не џез фе -
сти ва ле у Срби ји, као и „Лент”
у Ма ри бо ру, „Szeged Jazz Fe-
stival” у Ма ђар ској и „Ashdod
Festival” у Изра е лу. 

Улаз је сло бо дан.

КЊИ ЖЕВ НЕ НА ГРА ДЕ

ВУ ЛЕ ЖУ РИЋ, пи сац
ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко ви ви ди те
прет ход ну го ди ну?

– Да ни је би ло до де ле Но -
бе ло ве на гра де за књи жев -
ност Пе те ру Ханд кеу, го ди -
на на из ма ку би се при дру -

жи ла они ма о ко ји ма Ба не
Бум бар у оним чу ве ним до -
ку мен тар ним од јав ним ка -
дро ви ма сва ке епи зо де чу -
ве не ТВ се ри је „Гр лом у ја -
го де” не би имао бог зна шта
да ка же. Ова ко: те 2019. Но -
бе ло ву на гра ду за књи жев -
ност до био је Пе тер Ханд ке,
„Зве зда” је на „Ма ра ка ни”
из гу би ла од „Ба јер на” са 6 :
0, а ли ни ја „Бе о во за” до Пан -
че ва још увек ни је би ла по -
но во ус по ста вље на.

l Шта је за вас нај зна чај -
ни је што сте ура ди ли и оства -
ри ли?

– Об ја вље на је књи га мо -
јих иза бра них при ча, а у про -
дук ци ји РТС-а сни мљен је ТВ
филм „Про ле ће на по след -
њем је зе ру”, по све ћен пр вим

рат ним да ни ма Иве Ан дри -
ћа 1941. го ди не, ко ји ће се
на ћи пред пу бли ком по чет -
ком про ле ћа 2020. го ди не. Ја
сам пи сао сце на рио, ре жи -
рао је Фи лип Чо ло вић, а Ан -

дри ћа је од и грао Ти хо мир
Ста нић. Опро бао сам се и као
уред ник три бин ских про гра -
ма Ме ђу на род ног сај ма књи -
га у Бе о гра ду.

l Ове го ди не сте осво ји ли
две књи жев не на гра де за ро -
ман „По мор и страх”: „Злат -
ни сун цо крет” и „Сте ван Сре -
мац”. Ко ли ко вам зна че на -
гра де ко је сте до би ли?

– Увек при ја ка да до би је те
на гра ду. Ипак, са мо ба вље ње
по слом ко ји во ли те да ра ди -
те је нај ве ћа на гра да и ја се
то ме ра ду јем сва ко га да на.

l Ка кви су вам пла но ви за
но ву го ди ну?

– Да на ста вим да се ра -
дујем сва ко га да на, а све
остало пре пу штам кла ди -
онича ри ма.

НА ЈВЕЋЕ ГРАДСКО ПРИЗНАЊЕ

ВУК ВУЧ КО ВИЋ, сликар
ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко ви ди те
прет ход ну го ди ну?

– За ме не је би ла ве о ма
рад на, али и успе шна го ди -
на. Имао сам пет са мо стал -
них из ло жби, по себ но бих

издво јио из ло жбу у На род -
ном му зе ју Пан че во и у ре зи -
ден ци ји ам ба са до ра САД у
Бе о гра ду. Уз то, имао сам још
де се так ко лек тив них из ла га -
ња. Ве ћи ну го ди не сам про -
вео ра де ћи на сли ци „Пан че -
во”, а по ред ње на сли као сам
око два де сет ап стракт них сли -
ка. По слов ни део сли кар ског
за ни ма ња био је до ста тур бу -
лен тан, с мно го но ви на, раз -
ми шља ња, про ба ња, из ме на.
На пра ви ли смо не ко ли ко ко -
ра ка ка стра ном тр жи шту про -
да јом прин то ва „Бе ча”. „Мај -
кро софт” је от ку пио ау тор ска
пра ва за из ра ду ро ков ни ка.
Фир ма „Wining Moves” из
Лон до на на пра ви ла је „Мо -
но пол Но ви Сад” с мо јом сли -
ком на та бли и ку ти ји ове
игре. Сли ку „Беч” ку пи ла је
„Рaјфајзен бан ка”. По след њих
пар ме се ци ра дио сам на адап -
ти ра њу при зе мља и дво ри шта
ку ће у по слов ни про стор и
не стр пљив сам да ви дим ре -
зул та те и олак ша ње ко је ће
до не ти ви ше рад ног простора.

l Ко ли ко вам је на гра да
обе ле жи ла го ди ну за на ма?

– Но вем бар ска на гра да гра -
да Пан че ва ми ве о ма им по -

ну је, за о кру жи ла је це лу го -
ди ну у зна ку род ног гра да.
Чи ни ми се да се, на кон де -
сет го ди на раз ви ја ња ка ри је -
ре ван Пан че ва, осе ћам Пан -
чев цем ви ше не го икад.

l Шта је за вас лич но нај -
зна чај ни је што сте ура ди ли у
прет ход ном пе ри о ду?

– Ве ро ват но нај зна чај ни ја
од лу ка ко ју сам до нео у 2019.
го ди ни је сте осни ва ње фон да
за мла де умет ни ке с те ри то -
ри је гра да Пан че ва, од осам -
на ест до два де сет осам го дина
ста ро сти. Кон курс је отво рен
до 20. ја ну а ра, па бих ис ко ри -
стио при ли ку да по зо вем све
за ин те ре со ва не да се при ја ве.

l Ка кви су вам пла но ви за
на ред ну го ди ну?

– У ја ну а ру: за вр ше так ра -
до ва и усе ље ње у но ви рад ни
про стор „Волф арт сту ди ја”.
Из ло жба ра до ва фи на ли ста и
про гла ше ње до бит ни ка на -
гра де за мла де умет ни ке Пан -
че ва у про сто ри ја ма На род -
ног му зе ја би ће у фе бру а ру.
Та да по чи њем рад на но вој
сли ци гра да и при пре мам се
за пред сто је ћу из ло жбу. У мар -
ту ћу има ти ко а у тор ску из ло -
жбу с ко ле гом и дру гом Пе -
тром Си би но ви ћем у Га ле ри -
ји УЛУС у Бе о гра ду. За да ље
ће мо ви де ти. На кра ју бих да
по же лим свим су гра ђа ни ма
и су гра ђан ка ма срећ ну, уз бу -
дљи ву и успе шну го ди ну!

УЛО ГА У БА ЛЕТ СКОЈ ПРЕД СТА ВИ

ТА ТЈА НА ТА ТИЋ, ба ле ри на На род ног по зо ри шта
ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко ви ди те
прет ход ну го ди ну? Ко ли ко
вам је зна чи ла уло га у ба ле ту
„Ла бу до во је зе ро”?

– Прет ход на го ди на је би -
ла вр ло зна чај на за мо ју ка -
ри је ру. Ка жу да је „Ла бу до во
је зе ро” кру на ка ри је ре за сва -
ку ба ле ри ну. То за и ста је сте
исти на. Ни је дан ба лет не мо -
же да се по ре ди са овим. Осим
што је тех нич ки не за ми сли -
во те шко, ту су и уло ге бе лог
и цр ног ла бу да ко је мо ра ју
би ти пот пу но до ча ра не публи -

ци. Ве ли ка је част што ми је
ука за но по ве ре ње да од и грам
пре ми је ру овог ба ле та у два -
де сет че твр тој го ди ни.

l Шта је за вас још зна чај -
но што сте ура ди ли и оства -
ри ли у прет ход ној го ди ни?

– Пар ства ри бих из дво ји -
ла из прет ход не го ди не. По -
ред од и гра не пре ми је ре „Ла -
бу до вог је зе ра” и оста лих
пред ста ва, на дан по зо ри шта
ми је уру че на на гра да На род -
ног по зо ри шта за нај бо ља ин -
ди ви ду ал но оства ре на де ла у

прет ход ној се зо -
ни. Та ко ђе, мо -
рам да спо ме нем
ве ли ка го сто ва ња
са Сер ге јом По -
лу њи ном, јед ном
од нај ве ћих свет -
ских ба лет ских
зве зда. Игра ли
смо „Ро меа и Ју -
ли ју” у ве рон ској
Аре ни пред три -
на ест хи ља да љу -
ди. Го сто ва ли смо
у Изра е лу, Бе -
чу, Лон до ну и
Москви.

l Ка кви су вам
пла но ви за но ву
го ди ну?

– За сад, што се
ти че 2020. го ди -
не, у пла ну имам
са мо но ву уло гу
у ба ле ту „Ба ја де -
ра”, ко ја је пла -
ни ра на за по че -
так го ди не.

НО ВИ АЛ БУМ И УСПЕ ШНИ НА СТУ ПИ

„БУЧ КЕ СИ ДИ”, елек тро поп рок дис ко бенд
ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко ви ди те
прет ход ну го ди ну?

– Прет ход на го ди на нам је
би ла убе дљи во нај ве ћа и нај -
бит ни ја за бенд. Би ло је пре -
ле по, има ли смо пу но кон це -
ра та, ра ди ли смо на ал бу му,
спо то ви ма и на тур не ји с мно -
го див них љу ди и све смо то
кру ни са ли кон цер ти ма у Бе -
о гра ду, где су се сви ску пи ли
да про сла ви мо за јед но.

l Шта је за вас лич но нај -
зна чај ни је што сте ура ди ли
и оства ри ли у прет ход ној го -
ди ни?

– Нај зна чај ни ји су нам ве -
ро ват но ти кон цер ти у До му
омла ди не Бе о гра да, јер смо
до ка за ли се би да са мо стал но

мо же мо да ор га ни зу је мо ве -
ли ки кон церт, и на рав но ал -
бум „Еу фо ри ја”, из ко јег је
све по те кло и на ко ји смо ве -
о ма по но сни.

l Ка кви су вам пла но ви за
но ву го ди ну?

– У на ред ној го ди ни на ста -
вља мо с кон цер ти ма по ре -
ги о ну. Већ за зи му има мо за -
ка за не кон цер те у За гре бу,
Са ра је ву и Љу бља ни. Тра жи -
мо гра до ве у ко ји ма ни смо
још сви ра ли и пла ни ра мо ве -
ће кон цер те та мо где већ је -
смо. Та ко ђе, сни ма ће мо још
спо то ва. Има мо до го во ре с
ре ди те љи ма и сни ма те љи ма
да сни ми мо по спот за сва ку
пе сму са ал бу ма.

Про шла го ди на је би ла при лич но успе шна за
Пан чев це ко ји се ба ве кул ту ром. У наш град је
до шло пу но на гра да, што за књи жев на
остваре ња, што за му зи ча ре, али и игра че. С

не ки ма од њих смо раз го ва ра ли о то ме ка ко
они ви де прет ход ну го ди ну, шта је за њих
најзна чај ни је што су оства ри ли и ка кви су им
пла но ви за 2020.
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Фе сти вал ги та ре „Га ши ни
акор ди” одр жан је че тр на е сти
пут у су бо ту, 28. де цем бра, у
стар че вач ком Кре а тив ном кул -
тур ном клу бу, а као и про шле
го ди не ни је би ло так ми чар ског
де ла, ка ко су ор га ни за то ри иста -
кли, из ма те ри јал них раз лога.

Та ко је и овог пу та ма ни -
фе ста ци ја по све ће на по пу лар -
ном ин стру мен ту упри ли че -
на као не ка вр ста пред но во -
го ди шњег ре ви јал ног спе ци -
ја ла, али да ле ко од то га да
ни је би ла ин те ре сант на.

Ве че је у свом сти лу про за -
ич ним увод ним ре чи ма отво -
рио Дар ко Је шић, ди рек тор
ло кал ног До ма кул ту ре, да би
од мах за тим је дан од нај ре -
дов ни јих уче сни ка фе сти ва ла,
Са ша Гам би ро жа, од сви рао
блок сво јих ау тор ских пе сама.

Го сти ве че ри су би ли чла -
но ви бен да „Збо гом Брус Ли”,
ве о ма по зна тог и оми ље ног у
овим кра је ви ма. Та гру па, на -
ста ла 1993. го ди не, пред во ђе -
на осни ва чи ма Слав ком и
Сму ком, иа ко у не што из ме -
ње ном са ста ву, по но во је раз -
га ли ла вер не фа но ве хи то ви -
ма као што су „Ни кад не мој
пла ка ти због љу ба ви”, „Жи -
вот је леп”, „Ва тра љу ба ви”...
Но во сад ски „панк бу ра ши”, ка -
ко са ми се бе на зи ва ју, ни су
из о ста ви ли ни об ра де нумера
ле ген дар ног Звон ка Бог да на.

СЕЛО

Ка ко су у 2019. го ди ни функ -
ци о ни са ла пан че вач ка на се ље -
на ме ста, шта је ура ђе но, а шта
ни је или бар не још увек, ре ћи
ће у овом и на ред ним бро је -
вима „Пан чев ца” пр ви љу ди
скупшти на се о ских ме сних за -
јед ница.

Они ће ујед но и на ја ви ти шта
гра ђа ни ко ји су их би ра ли мо -
гу да оче ку ју у тек за по че тој
го ди ни.

Се ри јал ће отво ри ти три ју -
жна се ла: Бре сто вац, Омо љи ца
и Ива но во.

Про те клих два на ест ме се ци у
Омо љи ци, као и у још не ко ли -
ко се ла, обе ле жи ли су из бо ри
за Са вет Ме сне за јед ни -
це и све што је из њих
про и за шло.

Ме ђу тим, бор ба за тих
пет на ест ман да та ни кад
ни је би ла из ве сни ја, а
на тај „мег дан” овог пу -
та иза шла је са мо јед на
ли ста. И то она Срп ске
на пред не стран ке.

Омо љи ца без 
кон ку рен ци је

А раз ло зи због ко јих пр -
ви пут од уво ђе ња ви -
ше стра нач ја ни је би ло
(баш) ни ка кве кон ку -
рен ци је мно го стру ки су
и кре ћу се од по о штре -
них усло ва за уче шће до
бој ко та, за ко ји су се
опре де ли ле не ке по ли -
тич ке ор га ни за ци је.

Је ди на не по зна ни ца
би ла је из ла зност, а ак -
ти ви сти по ме ну те стран -
ке ус пе ли су да из ве ду тач но
по ло ви ну од упи са них би ра ча.

На кон кон сти ту и са ња Са ве -
та за ње го вог пред сед ни ка по -
но во је иза бран Ду шан Лу кић.

Он ис ти че да је нај ве ћи ово -
го ди шњи учи нак Ме сне за јед -
ни це ас фал ти ра ње Ули це Јо -
ва на Ду чи ћа, у ду жи ни од 400
ме та ра.

– Пред по че так школ ске го -
ди не, углав ном за хва љу ју ћи По -
кра јин ском се кре та ри ја ту за
спорт и омла ди ну, ура ђе на су
и два мул ти функ ци о нал на
спорт ска те ре на с тар тан под -
ло гом, као и је дан ко шар ка -
шки. Та мо је по ста вље но и осве -
тље ње, што је ура ђе но и у ули -
ца ма где га до сад ни је би ло.
Део атар ског пу та, та ко зва ног
ба ва ни штан ског але ја, пре кри -
вен је гре ба ним ас фал том у ду -
жи ни од 600 ме та ра, а че ти ри
ули це и два про се ка по су ти су
ри злом, као и пар кинг на
Спорт ском цен тру „По ња ви ца”,
ка ко јем је ура ђен и при ла зни
пут од 150 ме та ра. Ре но ви ра на
је и згра да на та мо шњем фуд -
бал ском игра ли шту. У то ку је
ре ви та ли за ци ја се о ске де по ни -
је, а ура ђен је и про је кат за
пар кинг код гро бља – на бра ја
Лу кић.

Он до да је да да су по но во
при ре ђе не тра ди ци о нал не ма -
ни фе ста ци је као што су „По -
ро дич ни да ни” и, на рав но, „Жи -
сел”, ко ји на сту па ју ће го ди не
сла ви пе де се ти ро ђен дан, што
ће би ти по себ но обе ле же но.
Вре ди ис та ћи спорт ске успе хе,
по пут оних ка да су уче ни ци
ни жих раз ре да омо љич ке шко -
ле осво ји ли тре ће ме сто на
Спорт ским игра ма мла дих у
Спли ту, баш као и Јо ва на Мар -
ко вић и Ана Жи ва но вић у од -
бој ци на пе ску.

– На жа лост, ове го ди не се
ни је ра ди ло на ка на ли за ци ји,
али во ле ли би смо да то на ста -
ви мо, као и да ко нач но за вр -

ши мо про је кат га си фи ка ци је
и ас фал ти ра мо бар не ку од
ули ца за ко је има мо до ку мен -
та ци ју, по пут Авал ске и Де -
сан ке Мак си мо вић. Од ви ших
ин стан ци има мо обе ћа ње за
из ра ду про јек та спорт ске ха -
ле, а же ли мо и да се на ста ви
ре ви та ли за ци ја По ња ви це, као
и да бу де ре шен про блем лу -
та ли ца. Ипак, мно го ве ће зло
је то што су ба ха ти по је дин ци
мал тре ти ра ли не ду жне на пу -
ште не жи во ти ње, јер оне ни су
кри ве, већ нео д го вор ни љу ди
ко ји су их оста ви ли на ули ци,
што не са мо да је не ху ма но,
већ за та ко не што сле ду ју и ве -
ли ке ка зне – на во ди пр ви чо -
век Омо љи це.

Бре сто вач ка бор ба за
инфра струк ту ру

Тек ми ну лу го ди ну у Бре стов -
цу, пре ма ре чи ма пред сед ни -
ка та мо шњег Са ве та Ме сне за -
јед ни це Дра га на Ми ри чи ћа,
као нај ве ћа ин ве сти ци ја обе -
ле жи ла је ду го че ка на из град -
ња мо ста на По ња ви ци.

– То је био ис цр пљу ју ће дуг
про је кат, пре све га ка да је реч
о при ба вља њу нео п ход не па -
пи ро ло ги је. По ред то га, по ста -
вље на је огра да око игра ли шта

у де лу ка Пан че вач кој ули ци, а
ура ди ће мо исто и са стра не
Ули це Ђу ре Јак ши ћа. Уз по -
моћ Гра да ре но ви ра ли смо фа -
са ду До ма кул ту ре; про ме ни -
ли смо и не ке про зо ре на згра -
ди Ме сне за јед ни це, док је у
при лич но не у глед ној про сто -
ри ји на ме ње ној удру же њи ма
ура ђе на но ва сто ла ри ја и тру -
ди ће мо се да на ста ви мо ње ну
са на ци ју. По ста вље на је и над -
стре шни ца на ка пе ли на гро -
бљу – ка же Ми ри чић.

Он до да је да ће два де сет те -
зги ко је је ЈКП „Ком брест” ре -
мон то вао би ти у упо тре би на
про ле ће, а то пред у зе ће, пред -
во ђе но агил ном ди рек тор ком

Та њом Цве та но вић, уве ло је
прак су укра ша ва ња се ла ра -
зним сад ни ца ма, што ће та ко -
ђе би ти на ста вље но.

– Град нам је обез бе дио три
ми ли о на ди на ра ви ше на по -
зи ци ји те ку ћих тран сфе ра, на -
ме ње них за ас фал ти ра ње Ули -
це Жи ки це Јо ва но ви ћа. Не -
дав но смо спро ве ли јав ну на -
бав ку за уре ђе ње два ју атар -
ских пу те ва и јед ног отре си -
шта, па ка да нам вре мен ске
при ли ке бу ду на кло ње не, кре -
ну ће мо с ра до ви ма. Бу ду ћи да
је та ко зва но не мач ко гро бље
ве о ма за пу ште но, обез бе ди ли
смо на чин да се и оно огра ди,
као и по ме ну ти те рен. Ре но -
ви ра ће мо про сто ри је фуд бал -
ског клу ба, и то нај пре фа са -
ду, а по мо гућ ству и уну тра -
шњост и „мо кри чвор”. Би ће
на ста вље но уре ђе ње згра де Ме -
сне за јед ни це, а у са рад њи с
Ма шин ском шко лом на пра ви -
ће мо улич ну те ре та ну на отво -
ре ном. По ку ша ће мо и да сре -
ди мо про јект но-тех нич ку до -
ку мен та ци ју за школ ске те ре -
не, где се оку пља ју и ре кре а -
тив ци, а про ба ће мо да на пра -
ви мо ма кар онај за ко шар ку.
По ред то га, же ља нам је и да
та мо по ста ви мо ра све ту, као

и у ули ца ма Ол ге Пе тров,
Млин ској и Вој во де Сте пе. Уз
по др шку ЈКП-а „Зе ле ни ло” би -
ће по ста вље на и сло ва на зи ва
ме ста као још је дан украс –
ис ти че пред сед ник Са ве та МЗ
Бре сто вац.

Пре ма ње го вим ре чи ма, вред -
но је и то што је, на кон ду же
па у зе, по но во одр жа на ма ни -
фе ста ци ја „Да ни по вр та ра”, за -
хва љу ју ћи пре све га Ту ри стич -
кој ор га ни за ци ји Пан че ва и
Удру же њу же на „Со са”, а у но -
вој го ди ни би ће об но вљен рад
удру же ња по вр та ра.

– Пла ни ра мо и да за ин те ре -
со ва ним гра ђа ни ма омо гу ћи -
мо га сне при кључ ке, а ве ли ке

же ље су нам и ка на ли -
за ци ја, за ко ју, још увек,
на жа лост, не ма мо ни
аде кват ну про јект ну до -
ку мен та ци ју, као и вр -
тић, ко ји би по сво јој
при ли ци био на пра вљен
у школ ској згра ди, ко ја
је про јек то ва на за мно -
го ви ше ђа ка и има до -
вољ но сло бод ног про сто -
ра – на ја вљу је Ми ри чић.

У Ива но ву се вр ти 
око врти ћа

Пре ма ре чи ма пр вог чо -
ве ка Ива но ва Јо шке Ду -
ду ја, од та мо шњих ин -
ве сти ци ја нај ва жни ја је
из град ња пар кин га ис -
пред цр кве.

– За о кру же на је и дру -
га фа за вр ти ћа, у ко ју
спа да ју гип са ни ра до ви,
уре ђе ње фа са де, по ста -
вља ње ин ста ла ци ја... Ура -

ди ли смо и ста зе на рас кр сни -
ца ма, а по на ло гу Ме сне за јед -
ни це ура ђе на је и ком плет на
огра да ис пред ка то лич ке цр -
кве, где је по са ђе но сто три де -
сет ту ја и де ве де сет ку гла стих
ја се но ва. Сре ди ли смо и свла -
чи о ни цу фуд бал ског клу ба, ко -
ји бе ле жи све бо ље ре зул та те –
ка же Ду дуј.

Он на во ди и то да се Ме сна
за јед ни ца већ ду же вре ме су -
зби ја ди вље де по ни је и да ко -
ли ко-то ли ко успе ва у то ме.

– Оче ку је мо и на ста вак из -
град ње ка пе ле, чи ји су те ме љи
по ста вље ни још 2011. го ди не,
па смо мо ра ли да ура ди мо но -
ви про је кат. Гра ди се и пра во -
слав на цр ква, и то ис кљу чи во
од до на ци ја. Има и на зна ке да
ће мо од Гра да до би ти но вац за
пар кин ге и тро то а ре ис пред
До ма кул ту ре и вр ти ћа, у ве зи
с ко јим че ка мо опре му, као и
до зво лу над ле жног ми ни стар -
ства за два вас пи та ча. Има мо
и про је кат за са на ци ју на си па
на На де лу, па је у из гле ду и бе -
то ни ра ње ком плет не ко си не од
мо ста до „шлај за” – на во ди
пред сед ник.

У на ред ном бро ју би ће ре чи
о си ту а ци ји у Гло го њу, Ја бу ци
и Ка ча ре ву.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ У ПРО ШЛОЈ (И У НА РЕД НОЈ) ГО ДИ НИ (1)

ОД СВЕ ГА ПО МА ЛО, НИ ЧЕ ГА ПРЕ ВИ ШЕ
Ба нат ски Бре сто вац: Но во -
го ди шњи про грам с до де лом
па ке ти ћа де ци од јед не до
осам го ди на упри ли чен је 28.
де цем бра на пла тоу у цен тру.
За ди рек тор ку ЈКП-а „Ком -
брест”, на осно ву од лу ке Скуп -
шти не гра да Пан че ва, име -
но ва на је Та тја на Цве та но вић,
по за ни ма њу про фе сор ка ру -
ског је зи ка и књи жев но сти.
Пред нај ра до сни ји хри шћан -
ски пра зник упри ли че но је
па ље ње бад ња ка ис пред ло -
кал не пра во слав не цр кве. По
на ло гу Ме сне за јед ни це у пар -
ку је по са ђе на но во го ди шња
јел ка. На гра ђе ни уче ни ци ви -
ших раз ре да 10. ја ну а ра иду
на Див чи ба ре.

Ба нат ско Но во Се ло: Кон -
церт Там бу ра шког ор ке стра
Пан че ва, ко ји је сви рао об -
ра де чу ве ног са ста ва „The Be-
atles”, одр жан је 30. де цем -
бра у пу ној са ли До ма кул ту -
ре. Пр ви ан самбл фол клор не
сек ци је при пре ма се за го -
сто ва ње у „Жи ки ној ша ре ни -
ци”, у ко јој ће се пред ста ви -
ти игра ма из Бо си ле град ског
кра ји шта, као и пре по зна тљи -
вим ру мун ским игра ма из Но -
вог Се ла. Ко му нал но пред у -
зе ће, по ред оста лог, ових да -
на от кла ња и ква ро ве на во -
до вод ној мре жи.

До ло во: КУД „Ба нат ски вез”
го сто вао је у су бо ту, 4. ја ну а -
ра, са фол клор ним ан сам -
блом у Кул тур ном цен тру
Пан че ва, у окви ру пет на е стог
Ме ђу на род ног фе сти ва ла
фол кло ра, хо ро ва и ор ке ста -
ра. Ху ма ни тар ну ма ни фе ста -
ци ју под на зи вом „До ло во од
ср ца” при ре ди ла је ор га ни -
за ци ја „Ср би ја, мој дом” у
не де љу, 5. ја ну а ра, у до ло -
вач ком До му кул ту ре, с ци -
љем да се при ку пи по моћ за
ле че ње Ива не Стан ко вић,
обо ле ле од ле у ке ми је. Удру -
же ње ви на ра и ви но гра да ра
оба вља по след ње при пре ме
пред до ла зе ћу „До ло вач ку
вина ри ја ду”.

Гло гоњ: Но во го ди шња пред -
ста ва и до де ла па ке ти ћа за
де цу при ре ђе не су 28. де цем -
бра у До му кул ту ре, а у по не -
де љак, 6. ја ну а ра, оба вље но је

па ље ње бад ња ка у пор ти ло -
кал не пра во слав не цр кве.

Ива но во: Па ље ње бад ња ка у
при су ству број них вер ни ка
упри ли че но је ис пред бу ду ће
пра во слав не цр кве, чи ја је
град ња не дав но по че ла.

Ја бу ка: При год на пред ста ва, уз
до де лу па ке ти ћа де ци из вр ти -
ћа, одр жа на је 27. де цем бра, у
ор га ни за ци ји Ме сне за јед ни -
це. Про сла вље но је Бад ње ве -
че уз па ље ње бад ња ка, де ље ње
па ке ти ћа, Де да Мра за, ку ва но
ви но и бо гат ва тро мет. За ди -
рек тор ку ЈКП-а „Вод-ком”, на
осно ву од лу ке Скуп шти не гра -
да Пан че ва, име но ва на је Ива -
на Ива нов ски, по за ни ма њу ди -
пло ми ра на ме на џер ка.

Ка ча ре во: „Но во го ди шња бај -
ка” за де цу упри ли че на је 27.
де цем бра у ка ча ре вач кој Ха -
ли спор то ва. Удру же ње Ма ке -
до на ца „Вар дар Ка ча ре во” ор -
га ни зује, у суботу 11. јануара,
манифестацију под називом
„Бабари – василичари”.

Омо љи ца: За вре ме до че ка Н.
Н. ли ца су из ло ми ла мла де ста -
бљи ке си бир ског бре ста на
Спорт ском цен тру „По ња ви -
ца”. За ди рек тор ку ко му налног
пред у зе ћа, на осно ву од лу ке
Скуп шти не гра да Пан че ва, име -
но ва на је Ма ри ја на Гли го рић
Илић, по за ни ма њу ди пло ми -
ра на ин же њер ка ме наџ мен та
– ма стер. На Бад њи дан је по -
де ље но пре ко три ста па ке ти ћа
де ци ко ја су до шла на па ље ње
бад ња ка у цр кве ној пор ти.

Стар че во: Че тр на е сти фе сти -
вал ги та ре „Га ши ни акор ди”
при ре ђен је 28. де цем бра у
ККК-у, ка да је на сту пио и чу -
ве ни но во сад ски са став „Збо -
гом Брус Ли”. Ис пред Цр кве
Све тог Пан те леј мо на у по не -
де љак, 6. ја ну а ра, упри ли че -
но је па ље ње бад ња ка.

Месне актуелности

ЈОШ ЈЕД НА ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА У ДО ЛО ВУ

Обо ле лој су гра ђан ки по др шка од ср ца
Већ из ве сно вре ме До лов ци су
ује ди ње ни у по ку ша ју да по -
мог ну су гра ђан ки обо ле лој од
ле у ке ми је. Реч је о де вет на е -
сто го ди шњој Ива ни Стан ко вић,
узор ној спор тист ки њи, ко ја је
би ла и нај бо љи стре лац Пр ве
ру ко мет не ли ге Ср би је.

От кад јој је пре из ве сног вре -
ме на уста но вље на опа ка бо -
лест, мно ги ње ни су гра ђа ни су
по ка за ли пле ме ни то ср це пру -
жив ши јој по др шку на раз ли -
чи те на чи не, иа ко је за ле че -
ње нео п ход но мно го ви ше од
то га.

По ред оста лог, ор га ни зо ва -
но је и не ко ли ко ху ма ни тар -
них ма ни фе ста ци ја на ко ји ма
су при ку пља ни до бро вољ ни
при ло зи, по чев од ок то бра и
јед ног „Паб кви за”, пре ко го -
ди шњег кон цер та КУД-а

„Банат ски вез”, до до га ђа ја под
на зи вом „До ло во од ср ца”, ко -
ји је у не де љу, 5. ја ну а ра, у до -
ло вач ком До му кул ту ре при -
ре ди ла ор га ни за ци ја „Ср би ја,
мој дом”.

По ме ну то ве че је спле том 
ет но-пе са ма отво ри ла во кал на
со лист ки ња КУД-а „Ба нат ски
вез” Ми ли ца Ни ко лић. По том
је на сту пио ма ђи о ни чар Лу ка
Ива но вић, фи на ли ста еми си је

„Ја имам та ле нат”, ко ји је при -
сут не за ди вио уме ћем у про -
сто ру из ме ђу мо гу ћег и не мо -
гу ћег.

На кон ње га је ни шта ма ње
ча ро бан Де јан Ми ло са вљев, нај -
бо љи ру ко мет ни гол ман Евро -
пе, при чао о сво јим спорт ским
по че ци ма, као и то ме ко ли ко
зна че упор ност, искре на же ља
и во ља за успе хом. На по слет ку
је про мо ви са но ДВД из да ње „До -
ло вач ки спо ме нар”, а при ка за -
ни су и до ку мен тар ни фил мо -
ви „У до ло ви ма рав ни це” и „Ко -
лев ка вре ме на” ау то ра Бо ја на
Вој но ва, на ста ли у про дук ци ји
удру же ња „Ср би ја, мој дом”.

При ку пља ње до бро вољ них
при ло га за Ива ни но ле че ње
би ће на ста вље но и сва ка по -
моћ пле ме ни тих љу ди је
добро до шла.

ОДР ЖА НИ ЧЕ ТР НА Е СТИ „ГА ШИ НИ АКОР ДИ”

„Панк бу ра шки” специ јал

Уређење коловоза увек у тренду

Учествовао и Дејан Милосављев (здесна)
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I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Према Одлуци о буџету Града Панчева за 2020. годину, сред-

ства у износу од 40.000.000,00 динара, намењена су за Конкурс

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја

из области јавног информисања у 2020. години. 

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских са-

држаја из области јавног информисања, који доприносе истини-

том, непристрасном, правовременом и потпуном информисању

свих грађана града Панчева; заштити и развоју људских права

и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; сло-

бодном развоју личности и заштити деце и младих; развоју кул-

турног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укљу-

чујући и медијску писменост као део образовног система; разво-

ју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и

здравља људи; и осталих медијских садржаја који доприносе

задовољавању потреба грађана за информацијама и садржаји-

ма из свих области живота, без дискриминације, имајући пре

свега у виду особе са инвалидитетом и националне мањине.

Садржаји намењени деци морају поштовати етичке норме и

све законске прописе из области заштите права детета.

Mедијски садржаји који буду предложени у пријави на Конкурс

града Панчева уз уважавање критеријума наведених у претход-

ном ставу треба да обезбеде информисање и укључивање гра-

ђана у развој локалне заједнице тако што ће омогућити:

– да се обезбеди јавни интерес грађана Панчева и насељених

места на територији Града Панчева за производњу и објављи-

вање следећих медијских садржаја: општи информатвини ме-

дијски садржаји, садржаји из области политике, културе, обра-

зовања, комуналне политике, религије, економије, социјалне

заштите, заштите животне средине, цивилног сектора, мањин-

ских група, деце, омладине, спорта, културе, разоноде и све

друге садржаје који су битни за живот грађана;

– да се обезбеди правовремено информисање грађана Панче-

ва и насељених места на територији Града Панчева у случају

елементарних непогода, несрећа и свих ситуација које могу

изазвати поремећај у уобичајеном животу грађана (временске

непогоде, загађење и слично);

– процесе јавних слушања и јавних расправа у поступку изра-

де и доношења oдлука Скупштине града Панчева, које директ-

но утичу на квалитет живота, стандард и уважавање људских и

мањинских права сваког члана локалне заједнице;

– презентовање информација од јавног значаја из делокруга

рада органа Града Панчева;

– да се обезбеди правовремено и потпуно информисање као и

едукацију грађана о партиципативном буџетирању, током про-

цеса израде и доношења Одлуке о буџету Града Панчева за

2020. годину;

– презентацију и праћење имплементације свих пројеката фи-

нансираних из буџета града Панчева, путем Конкурса, за орга-

низације цивилног друштва;

– презентовање руралног развоја у насељеним местима са те-

риторије Града Панчева, промоције и едукације пољопривред-

ника, значаја удруживања, али и садржаја из културе, здрав-

ства, бриге о маргиналним групама;

– презентовање спортских и културних догађаја, као и култур-

ног и индустијског наслеђа са територије града Панчева, са ци-

љем очувања и прављења архивске грађе о локалним актери-

ма и темама.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу може учествовати:

1. издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који

се води у Агенцији за привредне регистре;

2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом

медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран ме-

дијски садржај бити реализован путем медија који је уписан

у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се фи-

нансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном пе-

риоду добила средства намењена пројектном суфинансирању,

а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми

поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се

утврди да су средства ненаменски трошила. 

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом

на једном конкурсу.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним

пројектом за сваки медиј.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту

износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројек-

ту износи 19.000.000,00 динара

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње ме-

дијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије

и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање

највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реали-

зују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима,

средства ће се додељивати у складу са чл. 95, 96. и 97 Уредбе

о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник

РС” бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по

правилима за државну помоћ мале вредности (de mi ni mis др-

жавна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње ме-

дијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфи-

нансирање највише до 50% вредности пројекта.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ ко-

ристио средства намењена пројектном суфинансирању у обла-

сти јавног информисања на републичком, покрајинском или ло-

калном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансира-

ње истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу ко-

ји уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности про-

јекта производње медијских садржаја за штампане медије, ра-

дио, интернет медије и новинске агенције, док за пројекте про-

изводње медијских садржаја за телевизију не прелази 50%

вредности пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти прија-

вљени на Конкурс су:

1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да

оствари јавни интерес у области јавног информисања:

2) Mера пружања веће гаранције привржености професионал-

ним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно

се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

• остваривање јавног интереса у области јавног информисања;

• остваривање намене конкурса;

• усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и

приоритетима циљних група;

• идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,

• заступљености иновативног елемента у пројекту и новинар-

ско истраживачог приступа. 

2. Утицај и изводљивост са становишта:

• усклађености планираних активности са циљевима, очекива-

ним резултатима и потребама циљних група;

• степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних

група;

• мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализаци-

је пројекта;

• разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;

• степен развојне и финансијске одрживости пројекта (пози-

тивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча

подршка).

3. Капацитети са становишта:

• степен организованих и управљачких способности предлага-

ча пројекта

• неопходни ресурси за реализацију пројекта;

• стручних и професионалних референци предлагача пројек-

та, које одговарају предложеним циљевима и активностима

пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

• прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује уск-

лађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

• економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и

пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно

се оцењује:

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране држав-

них органа, регулаторних тела или тела саморегулације у по-

следњих годину дана, због кршења професионалних и етичких

стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног

тела за електронске медије, за електронске медије, а од Саве-

та за штампу, за штампане и онлајн медије);

2. доказ о томе да су након изрицања казне или мере предузе-

те активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:

1. општи информативни и специјализовани медијски садржаји

од значаја за живот и рад грађана као и презентовање рада

органа локалне самоуправе на територији Града Панчева;

2. актуелност теме и доступност већем броју корисника;

3. допринос у очувању српског националног и културног иден-

титета и jезика;

4. допринос очувању националног и културног идентитета на-

ционалних мањина које живе на територији Града Панчева;

5. допринос предложеног пројекта унапређењу и равноправно-

сти положаjа осетљивих и маргиналних друштвених група;

6. пројекти који доприносе медијској оригиналности и разновр-

сности;

IV РОКОВИ

Пријаве на Конкурс за суфинансирање проjеката производње

медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. го-

дини, подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања у не-

дељном листу „Панчевац”. 

Конкурсна комисија је дужна да образложени предлог о распо-

дели средстава достави градоначелнику Града Панчева.

Решење о расподели средстава доноси се најкасније у року од

90 дана од дана закључења конкурса.

Период имплементације пројеката је најкасније до 31. 12. 2020.

године, а рок за подношење извештаја је до 31. 01. 2021. године.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће

на Конкурсу достави у пет примерка. Образац се преузима са

сајта Града Панчева.

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих

докумената у једном примерку:

1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у

Агенциjи за привредне регистре;

2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра

јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;

3. потврда Народне банке Републике Србије да нема евиденти-

ране основе и налоге у принудној наплати ( да нема блокаде

рачуна)

4. доказ о техничкој опремљености за реализацију понуђених

медијских садржаја (изјава одговорног лица или попис

основних средстава)

5. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од

Регулаторног тела за електронске медије;

6. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће про-

грамски садржаj бити емитован/објављен у том медију (оба-

везно само за правна лица и предузетнике регистроване за

продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

7. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер,

примерак новина, џингл и сл);

8. потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли му је и у

ком износу додељена државна помоћ мале вредности (de

minimisдржавна помоћ) у текућој фискалној години, и у пред-

ходне две фискалне године

9. потписана Изјава о давању сагласности за прибављање,

увид и обраду података о личности (ОБРАЗАЦ 1)

10.  доказ о уплати Градске административне таксе у износу од

126,00 динара на рачун број: 840-742241843-03, број моде-

ла: 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлу-

ке о градским административним таксама („Службени лист

града Панчева” бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14,

14/15, 37/15, 38/16 , 33/17, 34/18 и 41/19).

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована

најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да

предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски

стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се пи-

саним путем обрате Граду Панчеву – Секретаријату за јавне

службе и социјална питања.

Уз предлог за чланове комисије доставити доказ да је удруже-

ње регистровано најмање три године пре датума расписивања

овог Конкурса, као и биографије предложених кандидата.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 да-

на од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Панчевац”.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити оба-

вљати јавну функцију, у складу са правилима о борби против

корупције.

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских

садржаја из области jавног информисања у 2020. годинии и Об-

разац 1 (Пријава за пројектно суфинансирање из области јав-

ног информисања и Буџет пројекта а/ ) за пријаву обjављују се

и могу се преузети на сајту Града Панчева, где су видљиви и

доступни све време трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу,

биће обjављено на интернет страници Града Панчева

www.pan ce vo.rs, и достављено свим учесницима конкурса у

електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном об-

расцу, неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу:

Градска управа Града Панчева,

Трг Краља Пeтра I, број 2–4,

26000 Панчево,

са назнаком за: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВ-

НОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ

Додатне информациjе се могу добити у Градској управи Града

Панчева, у Секретаријату за јавне службе и социјална питања

радним даном од 8 до 15 сати, у канцеларији број 204 или пу-

тем телефона: 013/308-795 и 013/308-906.

ГРАД ПАНЧЕВО

На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), чланова 87, 95, 96. и 97. Уредбе о правилима за до-

делу државне помоћи („Службени гласник РС” бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева” бр.25/15-пречишћен

текст, 12/16, 8/19 и 16/19), чланa 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије” број 16/16 и 8/17),  Од-

луке о буџету Града Панчева за 2020. годину и Решења Комисије за контролу државне помоћи број: 401-00-00172/2019-01-2 од 26. децембра 2019. године градоначелник Града Панчева расписуjе

К О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. години
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка  13.800
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000

063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински

ИСПОРУКА ОДМАХ

Бесплатна достава
на кућну адресу

061/176‐34‐08

(2
/2

8
5

9
7

1
)

ОПЕЛ астра караван, 2007.
годиште, 1.500 евра. 060/525-
41-07. (СМС)

ПРОДАЈЕМ шлепер рено пре-
мијум 420 R, 2002. годиште,
исправан. Тел. 063/103-04-
33. (287090)

ПУНТО 1.2, 2011, петора вра-
та, атестиран плин, власник.
064/587-50-24. (287395)

ПУНТО 1.2, 2007, петора вра-
та, атестиран плин, власник.
064/587-50-24. (287395)

ПЕЖО 207, 1.4, 2007, петора
врата, фул опрема. 064/587-
50-24. (287395)

РЕНО 21, турбо дизел, реги-
строван, одличан, клима, по-
дизачи стакла, цена договор.
063/430-454. (287287)

ПУНТО 1.2, 2001, клима, цен-
трално, гаражиран, одличан,
власник. 064/142-55-93.
(287324)

ДАЧИЈА логсан 1.4, 2005,
клима, серво, није регистро-
ван. 064/587-50-24. (287395)

ДОБЛО, теретни, 1.4, 2007,
атестиран плин, 152.000 км.
064/587-50-24. (287395)

ПРОДАЈЕМ голф 2, 1.6 дизел,
регистрован. Тел. 013/332-
384, 063/778-81-33. (287370)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ, 2008.
годиште, регистрован до 30. 7.
2020. 065/200-04-86. (287423)

ЈУГО корал 55 ин, 2005, фа-
брички плин, регистрован, 500
евра. 063/140-62-92. (287446)

КУПУЈЕМ возила од 100 до
1.000 евра, стање небитно,
исплата реална! Позвати на
број: 060/135-08-48 (СМС)

ЈУГО купујем у добром стању,
плаћам 500 евра. 064/907-
39-16. (287419)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (287154)

ОТКУП возила, алата, продаја
делова. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (287154)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу
2, звати на тел. 062/814-84-
25 (СМС)

КУПУЈЕМ гаражу у Панчеву.
Моб. 060/030-09-59. (287411)

ПРОДАЈЕМ машину за суше-
ње веша ардо и електрични
шпорет слобода. 060/024-56-
43. (287009/р)

УГАОНА гарнитура, самачки
кревет, кофер шиваћа, сто,
столице, грејалица. 063/861-
82-66. (287433)

ФРИЖИДЕР бош, веш-маши-
на, алфа пећ камин, комби-
новани фрижидер.063/861-
82-66. (287433)

ПРАСИЋИ, абрихтер, казанан
за маст 60 л, плинске боце,
југо 45, 90. годиште, старин-
ски радио. 064/180-86-99.
(287363)

ПРОДАЈЕМ алфа плам ка-
мин,150 евра. 064/539-93-57.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ судоперу, остале
кухињске елементе, судопе-
ра, 3.000 динара, нова. 371-
568, 063/773-45-97. (287383)

КРЕВЕТИ, мојце фоетље, сто
и столице, ормани, витрине,
спаваћа соба, фрижидер,
шпорет на дрва, старински
намештај, ТА пећ, фотеље,
ормани. 064/155-38-13.
(287472)

СУВО ДРВО, са превозом, ме-
рењем код вас, 4.500.
066/576-25-92. (287299)

ПРОДАЈЕМ свиње и прасиће,
клање и превоз. 063/812-36-
04. (287329)

ПРОДАЈЕМ шпорет на плин,
одличан, повољно. 060/615-
10-23. (287252)

ЈАГЊАД на продају. 064/611-
37-09. (287330)

СВИЊСКЕ полутке на прода-
ју.  013/632-145, 060/500-30-
91. (287186)

ОГРЕВНО дрво: багрем, бу-
ква, храст, бесплатан превоз.
Попуст пензионерима.
064/356-03-93. (286602)

НА ПРОДАЈУ топола и јасен.
013/420-761, 063/783-94-84.
(287459)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја: столице од 1.600, сто-
лови од 4.500. 060/600-14-52.
(287452)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, манго-
хром 4.5 са колицима.
065/244-29-44. (2874139

ПРОДАЈЕМ алфа плам камин,
150 евра. 064/539-93-57. (СМС)

ПРОДАЈЕМ форд фокус, 2001,
1.8, ДДИ. 063/118-70-80. (287221/р)

ГРАНДЕ пунто 1.9, мултиџет,
2007, петора врата, шест бр-
зина. 064/130-36-02. (287395)
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I НА МЕ НА СРЕД СТА ВА И ИЗ НОС

Кон курс се рас пи су је ра ди су фи нан си ра ња про из вод ње ме диј ских
са др жа ја из обла сти јав ног ин фор ми са ња ко ји до при но се исти ни -
том, не при стра сном, пра во вре ме ном и пот пу ном ин фор ми са њу
свих гра ђа на оп шти не Ко вин; по ди за њу ква ли те та ин фор ми са ња
осо ба са ин ва ли ди те том и при пад ни ка дру гих ма њин ских гру па; за -
шти ти и раз во ју људ ских пра ва и де мо кра ти је; уна пре ђи ва њу прав -
не и со ци јал не др жа ве; сло бод ном раз во ју лич но сти и за шти ти де -
це и мла дих, раз во ју кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва; раз во ју
обра зо ва ња (укљу чу ју ћи и ме диј ску пи сме ност као део обра зов ног
си сте ма); раз во ју на у ке, спор та и фи зич ке кул ту ре; за шти ти жи вот -
не сре ди не и здра вља љу ди; уна пре ђи ва њу ме диј ског и но ви нар -
ског про фе си о на ли зма и оста лих ме диј ских са др жа ја ко ји до при но -
се за до во ља ва њу по тре ба гра ђа на оп шти не Ко вин за ин фор ма ци -
ја ма и са др жа ји ма из свих обла сти жи во та, без дис кри ми на ци је.

Сред ства опре де ље на чла ном 2. став 1. тач ка 1. Од лу ке о рас пи си -
ва њу кон кур са за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских
са др жа ја у обла сти јав ног ин фор ми са ња у 2020. го ди ни, из но се
7.600.000,00 ди на ра. Нај ма њи из нос сред ста ва ко ји мо же би ти одо -
брен по про јек ту је 50.000,00 ди на ра, а нај ве ћи из нос одо бре них
сред ста ва по про јек ту из но си 3.800.000,00 ди на ра. 

Уче сник кон кур са за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј -
ских са др жа ја за штам па не ме ди је, ра дио, ин тер нет ме ди је и но -
вин ске аген ци је, мо же под не ти зах тев за су фи нан си ра ње нај ви ше
до 80% вред но сти про јек та. Про јек ти ма ко ји се ре а ли зу ју пу тем
штам па них ме ди ја, на ра ди ју и ин тер нет пор та ли ма, сред ства ће се
опре де љи ва ти у скла ду са чл. 95-97. Уред бе о пра ви ли ма за до де -
лу др жав не по мо ћи („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 13/10, 100/11,
91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), од но сно по пра ви ли ма за др жав ну по -
моћ ма ле вред но сти (de minimis др жав на по моћ).

Уче сник кон кур са за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј -
ских са др жа ја за те ле ви зи ју, мо же под не ти зах тев за су фи нан си ра -
ње нај ви ше до 50% вред но сти про јек та.

II ПРА ВО УЧЕ ШЋА

На Кон кур су мо же уче ство ва ти: 
1. из да вач ме ди ја чи ји ме диј је упи сан у Ре ги стар ме ди ја, од но сно

Ре ги стар јав них гла си ла у Аген ци ји за при вред не ре ги стре, уко -
ли ко се ме диј ски са др жај еми ту је/ди стри бу и ра на те ри то ри ји оп -
шти не Ко вин;

2. прав но ли це, од но сно пред у зет ник ко ји се ба ви про из вод њом ме -
диј ских са др жа ја и ко ји при ло жи до каз да ће су фи нан си ран ме -
диј ски са др жај би ти ре а ли зо ван пу тем ме ди ја ко ји је упи сан у Ре -
ги стар ме ди ја и еми ту је се на те ри то ри ји оп шти не Ко вин.

Пра во уче шћа на Кон кур су не ма ју из да ва чи ко ји се фи нан си ра ју из
јав них при хо да.

Прав но ли це или пред у зет ник ко ји је прет ход не го ди не био ко ри -
сник бу џет ских сред ста ва за ин фор ми са ње мо же би ти уче сник овог
Кон кур са са мо под усло вом да је до ста вио од го ва ра ју ћи из ве штај о
оства ре ним оба ве за ма, од ре ђе ним уго во ром за кљу че ним са Оп -
шти ном Ко вин по том осно ву.

Уче сник Кон кур са мо же кон ку ри са ти са мо са јед ним про јек том. 

Из да вач ви ше ме ди ја има пра во уче шћа на Кон кур су с јед ним про -
јек том за сва ки ме диј.

III КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ОЦЕ НУ ПРО ЈЕ КА ТА 

Кри те ри ју ми на осно ву ко јих ће се оце њи ва ти про јек ти при ја вље ни
на Кон курс су:

1. Ме ра у ко јој је пред ло же на про јект на ак тив ност по доб на да
оства ри јав ни ин те рес у обла сти јав ног ин фор ми са ња, има ју ћи у
ви ду ци ље ве и ак тив но сти на ве де не у пред ме ту на ме не кон кур са;

2. Ме ра пру жа ња ве ће га ран ци је при вр же но сти про фе си о нал ним и
етич ким ме диј ским стан дар ди ма, од но сно да ли су уче сни ку кон кур -
са из ри ца не ме ре због кр ше ња по ме ну тих стан дар да.

На осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1, тач ка 1. овог чла на, по себ но се
оце њу је:
а) Зна чај про јек та са ста но ви шта оства ри ва ња јав ног ин те ре са,

оства ри ва ња на ме не кон кур са, ускла ђе но сти про јек та са ре ал -
ним про бле ми ма, по тре ба ма и при о ри те ти ма циљ них гру па;

б) Ути цај и из во дљи вост са ста но ви шта ускла ђе но сти пла ни ра них
ак тив но сти са ци ље ви ма, оче ки ва ним ре зул та ти ма и по тре ба ма
циљ них гру па, сте пе на ути ца ја про јек та на ква ли тет ин фор ми са -
ња и сте пе на раз вој не и фи нан сиј ске одр жи во сти про јек та;

в) Ка па ци те ти са ста но ви шта сте пе на ор га ни за ци о них и упра вљач -
ких спо соб но сти пред ла га ча про јек та, нео п ход них ре сур са за ре -
а ли за ци ју, као и струч них и про фе си о нал них ре фе рен ци пред ла -
га ча про јек та;

г) Бу џет и оправ да ност тро шко ва са ста но ви шта пре ци зно сти и раз -
ра ђе но сти, од но сно ускла ђе но сти пред ви ђе них тро шко ва са про -
јект ним ак тив но сти ма и са ста но ви шта еко ном ске оправ да но сти
у од но су на циљ и про јект не ак тив но сти.

На осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1, тач ка 2. овог чла на по себ но се
оце њу је:

1. Да ли су уче сни ку кон кур са из ре че не ме ре др жав них ор га на, ре -
гу ла тор них те ла или те ла са мо ре гу ла ци је у по след њих го ди ну да -
на, због кр ше ња про фе си о нал них и етич ких стан дар да и, уко ли ко је
би ло из ри ца ња ме ра, до каз о то ме да су на кон из ри ца ња пред у зе-
те ак тив но сти ко је га ран ту ју да се сли чан слу чај не ће по но ви ти.

Бли жи кри те ри ју ми за оце њи ва ње про је ка та су:

1. да је про је кат од по себ ног зна ча ја за ин фор ми са ње ста нов ни -
штва на те ри то ри ји оп шти не Ко вин, за бив ше ста нов ни ке оп шти -
не Ко вин на се ље не у дру гим оп шти на ма и гра до ви ма Ср би је и у
ди ја спо ри;

2. ак ту ел ност те ме и до ступ ност ве ћем бро ју ко ри сни ка;

3. ме ра у ко јој про је кат до при но си очу ва њу срп ског на ци о нал ног и
кул тур ног иден ти те та и је зи ка; 

4. ме ра у ко јој про је кат до при но си бо љем ин фор ми са њу при пад ни -
ка ма ђар ске и ру мун ске на ци о нал не ма њи не чи ји су је зи ци и пи -
сма у слу жбе ној упо тре би на те ри то ри ји оп шти не Ко вин и при -
пад ни ка свих оста лих на ци о нал них ма њи на;

5. ме ра у ко јој пред ло же ни про је кат до при но си уна пре ђе њу по ло -
жа ја осо ба са ин ва ли ди те том;

6. ме ра у ко јој пред ло же ни про је кат до при но си уна пре ђе њу по ло -
жа ја и рав но прав но сти од ре ђе них дру штве них гру па: ма ло лет ни -
ка, же на, ста рих, еко ном ски и со ци јал но угро же них дру штве них
гру па, при пад ни ка ЛГБТ по пу ла ци је, итд;

7. ме ра у ко јој про је кат до при но си уна пре ђе њу ме диј ске пи сме но -
сти и род не рав но прав но сти. 

IV РО КО ВИ

При ја ве на Кон курс под но се се у ро ку од 20 да на од да на об ја вљи -
ва ња на веб пре зен та ци ји Оп шти не и у днев ном ли сту „Пан че вац”. 

Од лу ка о рас по де ли сред ста ва до но си се нај ка сни је у ро ку од 90
да на од да на за кљу че ња кон кур са.

Ко ри сник сред ста ва је ду жан да до ста ви из ве штај о ре а ли за ци ји
утро ше них сред ста ва, у скла ду са за ко ном и од ред ба ма ко је се де -
фи ни шу по себ ним уго во ром.

V ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА

При ја ве за уче шће се под но се на про пи са ним обра сци ма ко ји се
мо гу пре у зе ти на ин тер нет пре зен та ци ји Oпш тине Ко вин, www.ko-
vin.org.rs, а по треб но је до ста ви ти у два при мер ка:
1. По пу њен и ове рен Обра зац 1 - При ја ва за про јект но су фи на си -

ра ње
2. По пу њен и ове рен Обра зац 1- Бу џет про јек та.

Уче сник Кон кур са је оба ве зан да при ло жи и ко пи је сле де ћих до ку -
ме на та у јед ном при мер ку:
1. По твр ду На род не бан ке Ре пу бли ке Ср би је да не ма еви ден ти ра -

не осно ве и на ло ге у при нуд ној на пла ти (да не ма бло ки ран ра -
чун);

2. ре ше ње о ре ги стра ци ји из Ре ги стра ме ди ја ко ји се во ди у Аген -
ци ји за при вред не ре ги стре са по да ци ма упи са ним у скла ду са
За ко ном о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма;

3. до зво лу за еми то ва ње ра дио и/или ТВ про гра ма из да ту од Ре гу -
ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је; 

4. до каз да ће су фи нан си ра ни ме диј ски са др жај би ти ре а ли зо ван
пу тем ме ди ја, ви зу ел ни при каз пред ло же ног ме диј ског са др жа ја
(треј лер, при ме рак но ви на, џингл и сл);

5. пот пи са ну из ја ву о то ме да ли је уче сни ку за исти про је кат већ
до де ље на др жав на по моћ ма ле вред но сти у те ку ћој фи скал ној
го ди ни и у прет ход не две фи скал не го ди не, од но сно др жав на по -
моћ у те ку ћој фи скал ној го ди ни и по ком осно ву, за штам па не ме -
ди је, ра дио, ин тер нет ме ди је и но вин ске аген ци је;

6. пот пи са ну из ја ву о то ме да ли је уче сни ку за исти про је кат већ
до де ље на др жав на по моћ у те ку ћој фи скал ној го ди ни и по ком
осно ву, за про из вод њу ме диј ских са др жа ја за те ле ви зи ју.    

VI ПО ЗИВ ЗА УЧЕ ШЋЕ У РА ДУ КО МИ СИ ЈЕ

По зи ва ју се но ви нар ска и ме диј ска удру же ња, ре ги стро ва на нај ма -
ње три го ди не пре да ту ма рас пи си ва ња Кон кур са, као и ме диј ски
струч ња ци за ин те ре со ва ни за рад у ко ми си ји, да до ста ве пред лог
за чла но ве Кон курс не ко ми си је. Пред ло ге сла ти у ро ку од 20 да на
од да на об ја вљи ва ња овог Кон кур са. 

Чла но ве струч не ко ми си је име ну је Пред сед ник оп шти не Ко вин, из
ре да не за ви сних струч ња ка за ме ди је и ме диј ских рад ни ка ко ји ни -
су у су ко бу ин те ре са и не оба вља ју јав ну функ ци ју. 

VII ОП ШТЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ

Кон курс и обра сци за при ја ву об ја вљу ју се на веб-сај ту Оп шти не
Ко вин, www.kovin.org.rs, где су ви дљи ви и до ступ ни све вре ме тра -
ја ња Кон кур са. 

Ре ше ње о су фи нан си ра њу про је ка та по рас пи са ном кон кур су би ће
об ја вље но на ин тер нет стра ни ци оп шти не Ко вин и до ста вље но
свим уче сни ци ма кон кур са у елек трон ској фор ми.

Кон курс ни ма те ри јал се не вра ћа.

При ја ве ко је стиг ну ван про пи са ног ро ка, или на по гре шном обра -
сцу, не ће би ти раз ма тра не.

При ја ве са до ку мен та ци јом, у два при мер ка, сла ти на адре су: Оп -
шти на Ко вин, ЈНА 5, 26220 Ко вин, или под не ти лич но, на пи сар ни -
ци Оп штин ске упра ве Ко вин, ка це ла ри ја 11, са на зна ком: „За Кон -
курс за су фи нан си ра ње про је ка та у обла сти јав ног ин фор ми са ња у
2020. го ди ни.” 

Пред ло зи за чла но ве Кон курс не ко ми си је до ста вља ју се та ко ђе на
го ре да ту адре су, са на зна ком „Пред лог за чла на кон курс не ко ми -
си је – су фи нан си ра ње про је ка та у обла сти јав ног ин фор ми са ња у
2020. го ди ни“.

На осно ву чла на 19. За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – ау тен тич но ту ма че ње),
чла но ва 87. и 95-97. Уред бе о пра ви ли ма за до де лу др жав не по мо ћи („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и
119/14), Ре ше ња Ко ми си је за кон тро лу др жав не по мо ћи бр. 401-00-00211/2019-01/2 од 26. де цем бра 2019, Пра вил ни ка о су фи нан си ра њу
про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 16/16 и 8/17), чла на 15. став 1. тач-
ка 10. Ста ту та оп шти не Ко вин („Сл. лист оп шти не Ко вин”, бр. 1/2019 и 10/2019-ис прав ка), Од лу ке о бу џе ту оп шти не Ко вин за 2020. го ди-
ну („Сл. лист оп шти не Ко вин”, бр. 11/2019) и Од лу ке о рас пи си ва њу кон кур са за су фи нан си ра ње про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре-
са у обла сти јав ног ин фор ми са ња у 2020. го ди ни, број 65-1/2020-III од 08. 01. 2020. го ди не

ОП ШТИ НА КО ВИН

ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ ОП ШТИ НЕ КО ВИН

рас пи су је

К О Н  К У РС

за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских са др жа ја из обла сти јав ног ин фор ми са ња

на те ри то ри ји оп шти не Ко вин у 2020. го ди ни

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19

и 37/19-др.закон)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

Нацрт Измене и допуне Плана генералне регула-

ције Ц2- Стрелиште са Хиподромом и Војловица

са Тополом у Панчеву

Излаже се на јавни увид Нацрт Измене и допуне

Плана генералне регулације Ц2 - Стрелиште са

Хиподромом и Војловица са Тополом у Панчеву (

у даљем тексту План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 да-

на и то почев од 10. 01. 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-

ни увид, у згради Градске управе Града Панчева,

Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 09 до 13 сати. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању јавног увида, на званичној интер-

нет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-

кључиво у писаном облику, Градској управи Града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-

ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-

нице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примед-

бе и сугестије могу  утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског

докумената биће организована дана 15. 01.

2020.године у 13 сати, у Малој сали зграде Град-

ске управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

31. 01. 2020. године, са почетком у 13 сати, у Малој

сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник  РС” број  72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС

и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,  83/18, 31/19 и

37/19-др.закон)   

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ  РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парц. топ.бр.11434/4 и  кат.парц. топ.бр.11440

К.О.Панчево, од којих се препарцелацијом форми-

ра једна грађевинска парцела, за потребе изград-

ње  производно-складишне хале са продајно-ад-

министративним делом, у Панчеву, Новосељански

пут бб, израђен од стране „Evla Engineering” DOO,

Београд, за  инвеститорa „Павле” ДOO, Панчево,

Стевана Шупљикца бр.16

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити на

телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-

мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-

зентације од 7 дана, почев од 10. 01. 2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти  примедбе  на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за

урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне по-

слове, путем писарнице Градске управе  града Пан-

чева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.  

300-820,  300-830
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

УПРАВЉАЊЕ

ПРОДАЈЕМ плац 26 ари,
50.000 евра. Јабучки пут.
063/853-63-00. (286728)

ПРОДАЈЕМ плац, 6 ари, Ба-
натско Ново Село, центар, по-
вољно. 060/615-10-24. (287251)

ЈАБУЧКИ пут, нова кућа, 109
квм, укњижена, власник,
79.000 евра. 065/258-87-77.
(287403)

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову,
Ливадице. 319-754, 061/153-
34-61. (287345)

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељар-
цу. 063/895-85-79. (287320)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 4.5,
темељ, вода, 19.500. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(287390)

БРЕСТОВАЦ, нова укњижена,
легализована, 80 квм, 16.000.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (287390)

БАВАНИШТАНСКИ пут, поче-
так, кућа 70 квм, ЦГ, 6 ари пла-
ца, 22.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (287391)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу са
окућницом у Иванову, на
плацу 17 ари, легализовано,
власништво. 062/415-359,
064/828-36-26. (287293)

КУЋА, центар Глогоња, ЈНА
10, 280 квм, три стамбене је-
динице. 060/044-41-84. (287318)

ПРОДАЈЕМ три ланца земље,
преки пут. 060/153-25-15. (287078)

НА ПРОДАЈУ кућа у Сокоба-
њи, код стационара, 300 квм,
чука 2. 063/248-254. (287148)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље,
Новосељански пут, пре Крне-
те. Тел. 063/103-04-33. (287090)

ПРОДАЈЕМ или мењам кућу у
Баваништу, за стан у Панче-
ву. 064/252-51-99. (287079)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље,
Новосељански пут, пре Крне-
те. Тел. 063/103-04-33. (287090)

КАЧАРЕВО, продајем дво-
спратну комфорну кућу, 250
квм, локација одлична.
063/401-052. (286581)

СТАРЧЕВО, усељива кућа 150
квадрата, помоћни објекти,
9.3 ара. 063/725-99-37. (286559)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа са
локалом, 43.000. (338), „Јан-
ковић”, 348-025. (287377)

НОВА луксузна кућа, центар,
196 квм, идеална за пословни
простор, породични живот.
Власник, договор, 137.000
евра. 063/232-757. (287445)

ЦЕНТАР, прелеп трособан, II,
ЦГ, новија зграда, 68.000, до-
говор. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (287475)

СОДАРА, трособан, IV, 71
квм, ЦГ, лифт, гаража,
46.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (287471)

ТЕСЛА, двособан, IV, 52, TA,
празан, 34.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (287390)

ДВОСОБАН, Тесла, ПР, 54,
ТА, тераса, 37.500. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66. (287390)

КОТЕЖ 1, ниско приземље,
35, ЦГ, 20.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (287390)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, V,
ЦГ, 37, 23.000, сређен. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(287390)

КОТЕЖ, двособан, IV + V,
ЦГ, надоградња, проширење,
50.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (287390)

УЛИЧНИ део куће, засебан
улаз, Војловица, 56 квм, дво-
собан, 12.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (287391)

ЦЕНТАР, 65, ЦГ, дворишно,
28.000; гарсоњера, 18, ЦГ,
13.000; Ослобођења, двори-
шно, 34, 10.000. (338), „Јан-
ковић”, 348-025. (287377)

ШИРИ ЦЕНТАР, 91 квм, че-
творособан, дуплекс, III, ЦГ,
лифт, 70.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (287391)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 43
квм, I, ТА, 24.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898. (287391)

ЈЕДНОСОБАН, строги центар,
салонски, могућ дуплекс, 38
квм. „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (287335)

ПРОДАЈЕМ стан, новоград-
ња, трособан, грејање на гас,
укњижен. 063/215-844. (287457)

ШИРИ центар, двоипособан,
IV, 58 квм, ТА, гаража,
28.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (287471)

ПРОДАЈЕМ стан у центру
града и помоћни објекат,
стан је 45 квм, и помоћни
објекат 40 квм, хитно. Змај
Јове Јовановића 39. 013/416-
983, 061/104-81-51. (287434)

ТЕСЛА, трособан, 88, IV,ЦГ,
55.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (287390)

ТЕСЛА, IV, TA, 53, 31.000,
ПР, ТА, 54, 38.000. (67),
063/744-28-66. (287390)

АГЕНЦИЈИ „Кров” хитно по-
требни станови, брза исплата.
060/551-64-50. (287475)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”, по-
требни станови на свим лока-
цијама. (67), 063/744-28-66.
(287390)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама. Брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (287471)

ИЗДАЈЕМ једнособан, нена-
мештен стан на Стрелишту.
Центрлано грејање, каблов-
ска, високо приземље.
063/275-395. (287336)

ИЗДАЈЕМ двособан комфо-
ран стан, ТА пећ. Тел.
013/352-710, моб. 066/352-
710. (287474)

ЈЕДНОСОБАН намештен дво-
ришни стан за издавање.
064/145-47-48, 061/175-00-
15. (287366)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. 064/305-73-01. (287376)

ДВОРИШНА намештена гар-
соњера + једнособан стан за
издавање. Стрелиште.
064/218-83-45, 013/326-406.
(2873874)

ЈЕДНОСОБАН, први спрат,
намештен, зграда, близу цен-
тра, 150 евра, депозит.
013/681-235, 063/890-90-60.
(287303)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан 33
квм, на Тесли, преко пута
„Дис”-а. 064/701-24-15. (287305)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
намештен стан, 80 евра, де-
позит. Максима Горког 96.
060/517-82-53. (287310)

ИЗДАЈЕМ кућу. 063/895-85-
79. (287320)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 65
квм. Новосељански пут 49.
0667/310-029. (287476)

НАМЕШТЕН једнособан дво-
ришни стан, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра. 064/122-
48-07. (287455)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
комплетно намештен у стро-
гом центру, градско грејање.
063/215-844. (287457)

ПОЛУНАМЕШТЕН стан са
грејањем. 063/784-22-70.
(287458)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, једно-
собан и двособан стан.
062/208-828. (287465)

ИЗДАЈЕМ једнособан ком-
плетно намештен стан на Со-
дари, Турска глава. 063/528-
610. (287421)

ИЗДАЈЕМ кућу са двориштем,
стара Миса. 060/011-96-6.
(287436)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру. 064/314-00-68. (287441)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
Самачком, пожељно ученику.
064/348-07-60. (287410)

ИЗДАЈЕМ локал 90 квм, и ви-
ше канцеларијских простора,
150 квм, АЦ „Звезда”. Стева-
на Шупљикца 88. 063/278-
250. (287406)

КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, слике, сатове, стари
новац, стрипове, сифон фла-
ше, стари накит, старе играч-
ке,  старо покућство. 063/705-
18-18, 335-930. (287418)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-
даље, сатове, новац, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (287302)

КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, перје, бакар,
гвожђе, акумулаторе.
066/900-79-04. (287361)

ПРОДАЈЕМ плац са зиданим
објектом, 7 ари, стара Миса
064/514-12-98 (СМС)
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис

ИЗДАЈЕМ локале 72 и 130
квм, из два нивоа. Војводе
Путика 29. 063/278-250. (287406)

ИЗДАЈЕМ два локала у стро-
гом центру. Тел. 064/164-04-
30. (287481)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (287318)

ИЗДАЈЕМ магацински про-
стор, 59 квм + 64 квм, Ново-
сељански пут 20. Слободан.
063/776-66-91. (287323)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, у
центру Панчева. 064/866-22-
70. (287327)

РЕСТОРАНУ „Бакана” по-
требна помоћна куварица,
радни однос, плата 40.000
динара. 063/426-103 (СМС)

ФИРМИ ОРМАРИЋ ДМ по-
требан бравар и помоћни
радник. 063/315-268. (286953)

ПОТРЕБНА радница за по-
времене послове одржавања
хигијене. 066/352-326. (287351)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу флаје-
ра. 060/664-60-06. (287295)

ПОТРЕБНА радница за рад у
киоскку. 064/462-12-61. (287321)

ПРИВАТНОЈ фирми потребан
кв електричар и приправник.
Контакт: 062/847-00-95. (287337)
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ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, 
HDL, LDL, ТРИГЛИЦЕРИДИ И 
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара,    fPSA – цена: 800 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
FT4 – цена: 450 динара,       FT3 – цена: 450 динара, 

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
T3 – цена: 400 динара,           T4 – цена:  400 динара

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

(Цене важе од 1. октобра)

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница

Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево
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I ПРЕД МЕТ КОН КУР СА

Пред мет овог јав ног кон кур са је су фи нан си ра ње про је ка та за
оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња
на те ри то ри ји оп шти не Ко ва чи ца пу тем ме ди ја о зби ва њи ма на
ло кал ном ни воу, од но сно о ра ду ор га на Оп шти не Ко ва чи ца као
ло кал не са мо у пра ве, о ак ту ел но сти ма у обра зо ва њу, здрав -
ству, кул ту ри, спо р ту, ту ри зму, по љо при вре ди, при вре ди, пред -
у зет ни штву, људ ским и ма њин ским пра ви ма, вер ским пра ви ма,
за шти ти жи вот не сре ди не, за шти ти де це и омла ди не, осо ба са
ин ва ли ди те том и умет нич ком ства ра ла штву, на срп ском је зи ку
и на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на ко ји су у слу жбе ној упо тре -
би на те ри то ри ји оп шти не Ко ва чи ца.

Кон курс за су фи нан си ра ње про је ка та ра ди оства ри ва ња јав ног
ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња се рас пи су је за про -
јек те про из вод ње ме диј ских са др жа ја и по ди за ња ква ли те та
ин фор ми са ња.

Кон курс се рас пи су је за спро во ђе ње про јек та у 2020. го ди ни.

Уку пан из нос сред ста ва на ме њен за су фи нан си ра ње про је ка та
ра ди оства ри ва ња јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми -
са ња у ме ди ји ма из но си 20.000.000,00 ди на ра.

II ПРА ВО УЧЕ ШЋА НА КОН КУР СУ, НА МЕ НА СРЕД СТА ВА И
ИЗ НОС

Пра во уче шћа на кон кур су има:

1. Из да вач ме ди ја ко ји је упи сан у Ре ги стар ме ди ја, ко ји се во-
ди у Аген ци ји за при вред не ре ги стре; 

2. Прав но ли це од но сно пред у зет ник ко ји се ба ви про из вод њом
ме диј ских са др жа ја и ко ји при ло жи до каз да ће су фи нан си ра ни
ме диј ски са др жај би ти ре а ли зо ван пу тем ме ди ја ко ји је упи сан
у Ре ги стар ме ди ја;

3. Прав но ли це, од но сно пред у зет ник ко ји по се ду је ва же ћу до -
зво лу Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је. 

Пра во уче шћа не ма ју из да ва чи ко ји се фи нан си ра ју из јав них
при хо да.

Сред ства ко ја се рас по ре ђу ју пу тем овог Јав ног по зи ва, до де -
љу ју се ко ри сни ку ( од ре ђе ном при вред ном су бјек ту) сход но од -
ред ба ма чла на 95-97. Уред бе о пра ви ли ма за до де лу др жав не
по мо ћи („Слу жбе ни гла сник РС” бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13,
97/13 и 119/14), као de minimis др жав на по моћ ма ле вред но сти.

Уче сник кон кур са мо же кон ку ри са ти са мо са јед ним про јек том
на кон кур су. Под про јек том се под ра зу ме ва за о кру же на про -
грам ска це ли на или део це ли не (жан ров ска и вре мен ска), ко јом
се до при но си оства ри ва њу јав ног ин те ре са, у скла ду са за ко -
ном.Ак о је уче сник из да вач ви ше ме ди ја, мо же уче ство ва ти са
јед ним про јек том за сва ки ме диј.

Пра во уче шћа на кон кур су не ма ју из да ва чи ме ди ја ко ји се фи -
нан си ра ју из јав них при хо да.

Пра во уче шћа на кон кур су не ма ју ли ца ко ја су у прет ход ном пе -
ри о ду до би ла сред ства на ме ње на про јект ном су фи нан си ра њу,
а ни су у уго во ре ном пред ви ђе ном ро ку и про пи са ној фор ми
под не ла на ра тив ни и фи нан сиј ски из ве штај о ре а ли за ци ји про -
јек та, као и ли ца за ко ја се утвр ди да су сред ства не на мен ски
тро ши ла.

Ми ни мал ни из нос сред ста ва ко ји се мо же одо бри ти по про јек ту
је 10.000,00 ди на ра, а мак си мал ни из нос сред ста ва по про јек ту
је 10.000.000,00 ди на ра.

Ви си на (ин те зи тет) др жав не по мо ћи – Уче сник кон кур са за су -
фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских са др жа ја за
штам па не ме ди је, ра дио, ин тер нет ме ди је и но вин ске аген ци је
мо же под не ти зах тев за су фи нан си ра ње про јек та у из но су до
нај ви ше 80% вред но сти пред ло же ног про јек та. Про јек ти ма ко ји
се ре а ли зу ју пу тем штам па них ме ди ја, на ра ди ју и ин тер нет
пор та ли ма сред ства ће се до де љи ва ти у скла ду са од ред ба ма
чла но ва 95-97. Уред бе о пра ви ли ма за до де лу др жав не по мо-
ћи („Слу жбе ни Гла сник РС” бр. 13/10,100/11,91/12,37/13,97/13 и
119/14), од но сно по пра ви ли ма за др жав ну по моћ ма ле вред но -
сти (de minimis др жав на по моћ).

Уче сник кон кур са за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме -
диј ских са др жа ја за те ле ви зи ју, мо же под не ти зах тев за су фи -
нан си ра ње нај ви ше до 50% вред но сти про јек та.

Уче сник кон кур са ко ји је у те ку ћој ка лен дар ској го ди ни већ ко -
ри стио сред ства на ме ње на про јект ном су фи нан си ра њу у обла -
сти јав ног ин фор ми са ња на ре пу блич ком, по кра јин ском или ло -
кал ном ни воу, мо же уче ство ва ти на кон кур су за су фи нан си ра -
ње истог про јек та са мо још јед ном у тој го ди ни, и то у из но су ко -
ји уз сред ства ко ја је већ до био, не пре ла зи 80% вред но сти про -
јек та за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских са др -
жа ја за штам па не ме ди је, ра дио, ин тер нет ме ди је и но вин ске
аген ци је, од но сно 50% вред но сти про јек та за су фи нан си ра ње
про је ка та про из вод ње ме диј ских са др жа ја за те ле ви зи ју.

III КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ОЦЕ НУ ПРО ЈЕ КА ТА НА ОСНО ВУ 
КО ЈИХ ЋЕ СЕ ДО ДЕ ЉИ ВА ТИ СРЕД СТВА НА КОН КУР СУ

Кри те ри ју ми на осно ву ко јих ће се оце њи ва ти про јек ти при ја -
вље ни на Кон курс (за сва ку ка те го ри ју по себ но) су:

Основ ни кри те ри ју ми за оце њи ва ње про је ка та:

1. Ме ра у ко јој је пред ло же на про јект на ак тив ност по доб на да
оства ри јав ни ин те рес у обла сти јав ног ин фор ми са ња.

2. Ме ра пру жа ња ве ће га ран ци је при вр же но сти про фе си о нал -
ним и етич ким ме диј ским стан дар ди ма;

На осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на, по себ но
се оце њу је:

1. Зна чај про јек та са ста но ви шта:
– оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња;
– оства ри ва ње на ме не кон кур са;
– ускла ђи ва ње про је ка та са ре ал ним про бле ми ма, по тре ба ма

и при о ри те ти ма циљ них гру па;
– иден ти фи ко ва них и ја сно де фи ни са них по тре ба циљ них гру па,
– за сту пље но сти ино ва тив ног еле мен та у про јек ту и но ви нар -

ско ис тра жи вач ког при сту па.

2. Ути цај и из во дљи вост са ста но ви шта:
– ускла ђе но сти пла ни ра них ак тив но сти са ци ље ви ма, оче ки ва -

ним ре зул та ти ма и по тре ба ма циљ них гру па;
– степенa ути ца ја про је ка та на ква ли тет ин фор ми са ња циљ них

гру па;
– мер љи вост ин ди ка то ра ко ји омо гу ћа ва ју пра ће ње ре а ли за ци -

је про јек та;
– раз ра ђе ност и из во дљи вост пла на ре а ли за ци је про јек та;
– сте пен раз вој не и фи нан сиј ске одр жи во сти про јек та (по зи тив ни

ефек ти про јек та на ста вља ју се на кон што се окон ча по др шка).

3. Ка па ци те ти са ста но ви шта:
– сте пен ор га ни зо ва них и упра вљач ких спо соб но сти пред ла га -

ча про јек та
– нео п ход ни ре сур си за ре а ли за ци ју про јек та;
– струч них и про фе си о нал них ре фе рен ци пред ла га ча про јек та,

ко је од го ва ра ју пред ло же ним ци ље ви ма и ак тив но сти ма про -
јек та.

4. Бу џет и оправ да ност тро шко ва са ста но ви шта:
– пре ци зно сти и раз ра ђе но сти бу џе та про јек та, ко ји по ка зу је уск-

ла ђе ност пред ви ђе ног тро шка са про јект ним ак тив но сти ма;
– еко ном ске оправ да но сти пред ло га бу џе та у од но су на циљ и

про јект не ак тив но сти.

На осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на по себ но
се оце њу је:

(1) Да ли су уче сни ку кон кур са из ре че не ме ре од стра не др жав -
них ор га на, ре гу ла тор них те ла или те ла са мо ре гу ла ци је у по -
след њих го ди ну да на, због кр ше ња про фе си о нал них и етич ких
стан дар да;

(2) До каз о то ме да су на кон из ри ца ња ка зни или ме ра пред у зе -
те ак тив но сти ко је га ран ту ју да се сли чан слу чај не ће по но ви ти.

По себ ни кри те ри ју ми за оце њи ва ње про је ка та:

1. Зна чај про јек та за јав ни ин те рес гра ђа на;

2. Про је кат, у сми слу овог кон кур са, тре ба да под ра зу ме ва за о -
кру же ну про грам ску це ли ну или део це ли не (жан ров ска или
вре мен ска), ко јом се до при но си оства ри ва њу јав ног ин те ре са;

3. Tехничка и ка др ов ска опре мље ност на те ри то ри ји оп шти не
Ко ва чи ца;

4. Ре а ли за ци ја про јек та на те ри то ри ји оп шти не Ко ва чи ца;

5. Да се ре а ли за ци јом про јек та до при не се да шан се сва ког ста -
нов ни ка на пра во вре ме ну и тач ну ин фор ма ци ју бу ду јед на ке и
уве ћа не;

6. Усме ре ње ме диј ског ства ра ла штва и оства ри ва ња пра ва на
ин фор ми са ње у свим обла сти ма јав ног жи во та по себ них, а на -
ро чи то за шти ће них гру па, на ци о нал них ма њи на, као и по што -
ва ње про фе си о нал них и етич ких ме диј ских стан дар да;

7. Еко но мич на ди стри бу ци ја ре ле вант них ме диј ских са др жа ја;

8. Бр жа и бо ља ин тер ак ци ја са ко ри сни ци ма;

9. Бр жа и ком плет ни ја ди стри бу ци ја-лак ша ис прав ка, до пу на и
об ја ва но вих ин фор ма ци ја.

IV ПРИ ЈА ВА НА КОН КУРС

При ја ва на кон курс се под но си на обра сци ма, ме ро дав ним у
мо мен ту об ја вљи ва ња Јав ног по зи ва, ко ји су об ја вље ни на сај -
ту Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је,
Обра зац 1- при ја ва и Обра зац 1- та бе ла бу џе та ко ји су об ја -
вље ни, као са став ни део са др жи не Јав ног по зи ва оп шти не Ко -
ва чи ца на сај ту оп шти не Ко ва чи ца www.kovacica.org:

1. При ја ва за про јект но су фи нан си ра ње из обла сти јав ног ин -
фор ми са ња (Обра зац 1)

2. Та бе ла за про јект но су фи нан си ра ње из обла сти јав. инф. -
бу џет про јек та ( Обра зац бр.1- та бе ла бу џе та)

Уз го ре на ве де не обра сце нео п ход но је при ло жи ти и :
• фо то ко пи ју ре ше ња о ре ги стра ци ји прав ног ли ца или пред у -

зет ни ка у Аген ци ји за при вред не ре ги стре,
• фо то ко пи ју ре ше ња о ре ги стра ци ји из Ре ги стра ме ди ја у Аген -

ци ји за при вред не ре ги стре;
• до зво лу за еми то ва ње ра дио и/или ТВ про гра ма из да та од

стра не Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је,
• ви зу ел ни при каз пред ло же ног ме диј ског са др жа ја (треј лер,

при ме рак но ви на, џингл и сл);
• пот пи са ну ове ре ну из ја ву о тех нич кој опре мље но сти за ре а -

ли за ци ју про јек та, (из ја ва од го вор ног ли ца или по пис основ -
них сред ста ва)

• пот пи са ну ове ре ну из ја ву уче сни ка на кон кур су о то ме да ли је
уче сни ку за исти про је кат већ до де ље на др жав на по моћ ма ле
вред но сти (de minimis др жав на по моћ) у те ку ћој фи скал ној го -
ди ни, и у прет ход не две фи скал не го ди не, од но сно др жав на
по моћ у те ку ћој фи скал ној го ди ни и по ком осно ву за штам па-
не ме ди је, ра дио, ин тер нет ме ди је и но вин ске аген ци је,

• пот пи са ну из ја ву уче сни ка на кон кур су, о то ме да ли је уче сни -
ку за исти про је кат већ до де ље на др жав на по моћ, у те ку ћој
фи скал ној го ди ни и по ком осно ву за про из вод њу ме диј ских
са др жа ја за те ле ви зи ју;

• ове ре ну из ја ву ме ди ја или ви ше ме ди ја, пре ко ко јих ће се про -
грам ски са др жај еми то ва ти (оба ве зно са мо за прав на ли ца и
пред у зет ни ке ре ги стро ва не за про дук ци ју те ле ви зиј ског и ра -
диј ског про гра ма).

Јав ни по зив се об ја вљу је на зва нич ној ин тер нет стра ни ци оп -
шти не Ко ва чи ца www.kovacica.org и у не дељ ним но ви на ма
„Пан че вац“ ко ји се ди стри бу и ра ју на под руч ју ор га на ко ји рас -
пи су је кон курс.

При ја ве на Јав ни по зив за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње
ме диј ског са др жа ја из обла сти јав ног ин фор ми са ња у 2020.го ди -
ни под но се се у ро ку од 20 да на од да на об ја вљи ва ња у не дељ -
ном ли сту „Пан че вац” од но сно нај ка сни је до 30. 01. 2020. го ди не.

При ја ве на Јав ни по зив се под но се на пи сар ни ци Оп штин ске
упра ве – оп шти не Ко ва чи ца или пу тем по ште – на адре су: Оп -
шти на Ко ва чи ца, Оп штин ска упра ва Ко ва чи ца, Мар ша ла Ти та
50, 26210 Ко ва чи ца, у за тво ре ној ко вер ти, на сло вље но са
„При ја ва по Јав ном по зи ву за су фи нан си ра ње про је ка та из бу -
џе та оп шти не Ко ва чи ца ра ди оства ри ва ња јав ног ин те ре са у
обла сти јав ног ин фор ми са ња у ме ди ји ма за 2020. го ди ну”.

При ја ве ко је стиг ну ван про пи са ног ро ка или на по гре шном обра -
сцу, не ће би ти раз ма тра не. Кон курс ни ма те ри јал се не вра ћа.

V ОД ЛУ КА О ИЗ БО РУ ПРО ЈЕ КА ТА

Оце ну про је ка та под не тих на кон курс, као и Пред лог о рас по де ли
сред ста ва са обра зло же њем, до но си Кон курс на ко ми си ја ко ју Ре -
ше њем име ну је ру ко во ди лац ор га на, ко ји је рас пи сао Јав ни по зив. 

Пред лог ко ми си је о рас по де ли сред ста ва из ста ва 1. овог чла -
на, пот пи су је се од стра не сва ког чла на ко ми си је.Уко ли ко ру ко -
во ди лац ор га на ко ји је рас пи сао кон курс уо чи да је ко ми си ја да -
ла пред лог су прот но од ред ба ма за ко на, пра вил ни ка и усло ва
утвр ђе них у јав ном по зи ву за уче шће на кон кур су, или да са др -
жи дру гу очи глед ну гре шку, за тра жи ће пи сме ним пу тем од ко -
ми си је да ис пра ви не пра вил но сти или гре шке и ис пра ви пред -
лог у од ре ђе ном ро ку.

Од лу ка о рас по де ли сред ста ва до но си се нај ка сни је у ро ку од
90 да на од да на за кљу че ња кон кур са. 

Од лу ка о из бо ру про је ка та би ће об ја вље на на зва нич ној ин тер -
нет стра ни ци Оп шти не Ко ва чи ца – www.kovacica.org и ске ни ра -
на – до ста вље на сва ком уче сни ку кон кур са. На ве де на од лу ка
се до но си у об ли ку Ре ше ња, са обра зло же њем. Ре ше ње је ко -
нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор. На кон
до но ше ња Ре ше ња, Оп шти на Ко ва чи ца за кљу чу је Уго вор о су -
фи нан си ра њу про је ка та из обла сти јав ног ин фор ми са ња.

VI ПО ЗИВ НО ВИ НАР СКИМ И МЕ ДИЈ СКИМ УДРУ ЖЕ ЊИ МА
И МЕ ДИЈ СКИМ СТРУЧ ЊА ЦИ МА ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИМ
ЗА РАД У КО МИ СИ ЈИ

На осно ву За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма („Сл. Гла -
сник РС”, број 83/14, 58/2015 и 12/16-ау тен тич но ту ма че ње), и
Пра вил ни ка о су фи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног
ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња („Сл. Гла сник РС”, број
16/06 и 08/17) Оп штин ско Ве ће Оп шти не Ко ва чи ца, на кон усва -
ја ња са др жи не Јав ног по зи ва, По зи ва сва но ви нар ска и ме диј ска
удру же ња, ре ги стро ва на нај ма ње три го ди не пре да ту ма рас пи -
си ва ња кон кур са, да пред ло же чла но ве кон курс не ко ми си је.

По зи ва ју се и ме диј ски струч ња ци за ин те ре со ва ни за уче шће у
ра ду ко ми си је, да до ста ве сво је пред ло ге за чла но ве Ко ми си је
за оце ну про је ка та и до де лу сред ста ва по Јав ном по зи ву за су -
фи нан си ра ње про је ка та из бу џе та оп шти не Ко ва чи ца ра ди
оства ри ва ња јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња у
ме ди ји ма за 2020. го ди ну. Уз пред лог за чла но ве ко ми си је до -
ста ви ти и крат ке би о гра фи је.

За чла на ко ми си је име ну је се ли це ко је је не за ви сни струч њак
за ме ди је или је ме диј ски рад ник и не сме би ти у су ко бу ин те -
ре са ни ти оба вља ти јав ну функ ци ју, у скла ду са пра ви ли ма о
бор би про тив ко руп ци је.

Пра во на пред ла га ње чла но ва има ју но ви нар ска и ме диј ска
удру же ња ко ја су ре ги стро ва на нај ма ње три го ди не пре да ту ма
рас пи си ва ња кон кур са, и ко ја уз пред лог за чла но ве ко ми си је
под но се и до каз о ре ги стра ци ји.

Рок за под но ше ње пред ло га кан ди да та је 20 да на од да на об -
ја вљи ва ња у не дељ ном ли сту „Пан че вац”  од но сно, нај ка сни је
до 30. 01. 2020. го ди не.

Пред ло ге до ста ви ти у пи са ној фор ми на адре су: Оп шти на Ко -
ва чи ца, Мар ша ла Ти та број 50, 26210 Ко ва чи ца, са на зна ком:
за Јав ни по зив за су фи нан си ра ње про је ка та из бу џе та оп шти-
не Ко ва чи ца ра ди оства ри ва ња јав ног ин те ре са у обла сти јав -
ног ин фор ми са ња у ме ди ји ма за 2020. го ди ну- пред лог за Ко -
ми си ју, или пре да ти лич но на пи сар ни ци оп шти не Ко ва чи ца,
Мар ша ла Ти та број 50, Ко ва чи ца.

VII ОБА ВЕ ЗА ИЗ ВЕ ШТА ВА ЊА О РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈИ ПРО ЈЕ КА ТА

У скла ду са од ред ба ма пот пи са ног Уго во ра о су фи нан си ра њу
про је ка та из обла сти јав ног ин фор ми са ња, уче сник кон кур са ко ји
је до био бу џет ска сред ства у оба ве зи је да до ста ви на ра тив ни и
фи нан сиј ски из ве штај о утро шку тих сред ста ва, на Образ цу 2- на -
ра тив ни и фи нан сиј ски из ве штај про пи са ним Пра вил ни ком о су -
фи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла -
сти јав ног ин фор ми са ња („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”
16/16 и 8/17), и то нај ка сни је ме сец да на по ис те ку пред ви ђе ног
ро ка за ре а ли за ци ју про јек та или до 31. 01. 2021. го ди не. Уз на -
ра тив ни из ве штај, до ста вља се и до каз-по твр да о ре а ли за ци ји
про јек та, у скла ду са за ко ном и са др жи ном за кљу че ног уго во ра.

На осно ву чла на 17. и 19. За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр.83/14,58/2015 и 12/16 - ау тен тич но ту ма че ње) 95-97. Уред бе о пра ви ли ма за до де лу др жав не по -

мо ћи („Слу жбе ни гла сник РС” бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) чла на 8. Од лу ке о бу џе ту оп шти не Ко ва чи ца за 2020.го ди ну (‘’Сл. лист Оп шти не Ко ва чи ца” бр. 18/19) и Пра вил ни ка о

су фи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња („Слу жбе ни гла сник РС“ бр.16/16 и 8/17), и Ре ше ња Ко ми си је за кон тро лу др жав не по мо ћи број 401-00-

00151/2019-01/2 од 26.12.2019.го ди не, Оп штин ско Ве ће оп шти не Ко ва чи ца на 187. сед ни ци, одр жа ној  6. ја ну а ра 2020. го ди не и За кључ ка број 06-01/20-01 Оп шти не Ко ва чи ца, рас пи су је

ЈАВ НИ ПО ЗИВ

ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА ИЗ БУ ЏЕ ТА ОП ШТИ НЕ КО ВА ЧИ ЦА РА ДИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА 

У ОБЛА СТИ ЈАВ НОГ ИН ФОР МИ СА ЊА У МЕ ДИ ЈИ МА ЗА 2020. ГО ДИ НУ
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Последњи поздрав мами, баји, прабаки и сестри

КАТАРИНИ ПЛАНИЋ
1931–2020.

Ћерка ЈУЛИЈАНА, унука МИЛАНА, праунук АНДРИЈА, зет ДРАГАН,

брат ТОМИСЛАВ са породицом, родбина и пријатељи који су је

волели (91/287409)

7. јануара 2020. преминула је наша мила и драга

мајка и нана

ДАРИНКА БОЖИЋ
1940–2020.

Ожалошћени: син ДРАГАН, ћерка МАРИЈАНА,

унук МАРКО и сестричина ВЕСНА

(121/287480)

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

– ТЕХНИЧАР

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

адре 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: 31. јануар 2020.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја

на животну средину (”Службени гласник РС”

бр.135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, „Vip mobile” д.о.о. Београд,

улица Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд,

поднео захтев за одлучивање о потреби израде

процене утицаја на животну средину пројекта Ра-

дио-базне станице на локацији „BA1409_01

PA_Pančevo_Zeleznićka stanica“ на к.п. 8106/18 КО

Панчево на територији Града Панчева

DCS1800/UMTS2100/LTE800/LTE1800. 

Увид у податке и документацију из захтева носио-

ца пројекта може се извршити у просторијама Сек-

ретаријата за заштиту животне средине Градске

управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4,

соба 617 у периоду од 10. до 20. јануара 2020. го-

дине радним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-

деном року достави мишљење у вези са поднетим

захтевом.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја

на животну средину („Службени гласник РС” број

135/04 и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 08.
01. 2020. године на основу захтева носиoца пројек-
та  „БРОСЕ” д.о.о. Београд, Врачар , донео реше-
ње број: XV-07-501-266/2019 којим је утврђено да
за пројекат Производни комплекс са пратећим
објектима  на катастарској парцели 9639/3 к.о.Пан-
чево, на територији града Панчева.  није потребна
процена утицаја  на животну средину.

Увид у решење из претходног става може се оба-
вити у просторијама Секретаријата за заштиту жи-
вотне средине Градске управе Града Панчева,
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 710,
радним даном од 10 до 14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за ур-
банизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у
року од 15 дана од дана  његовог објављивања, а
преко овог органа. 

У складу са чланом 80. Закона о заштити животне

средине („Службени гласник РС”, бр. 135/2004,

36/2009, 36/2009 - други закон, 72/2009 – други за-

кон, 43/2011 – Одлука УС РС, 14/2016 (чл. 33-35.

нису у пречишћеном тексту), 76/2018, 95/2018 -

други закон и 95/2018 - други закон)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ 

Нацрт Одлуке о условима коришћења кеса за ис-

поруку робе на месту продаје роба и услуга биће

изложен на јавни увид у просторијама Секрета-

ријата за заштиту животне средине Градске упра-

ве Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба

708. радним данима од 10 до 14 сати.

Јавни увид траје до 10. 02. 2020. године, а јавна

расправа одржаће се 12. 02. 2020. године у згради

Градске управе Града Панчева, у малој сали на I

спрату, са почетком у 12 сати.

ПОТРЕБНЕ

СПРЕМАЧИЦЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ

064/393-56-90

Потребна женска особа

за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности 

од искуства + пријава

+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”

Тел. 062/896-39-78
(7/284892)

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04
(6/284892)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ

И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

BE DEM Ene rgy So lu ti ons тра-
жи возаче камиона. Неопход-
ни услови: Ц и Е категорија,
АДР сертификат, минимум
две године радног искуства и
поседовање тахографске кар-
тице. Контакт: Марија Симо-
новић, 060/663-64-63, рад-
ним данима од 8 до 16 сати.
(287304)

ПОТРЕБНА жена за клање
живине са искуством. Звати
после 15 сати. 064/365-65-56.
(286929)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
кафићу. Звати на 013/331-
241. (ф)

САЛИ за прославе потребна
радница/ик за рад на рошти-
љу на ћумур. 063/858-48-50.
(287415)

ПОТРЕБНА радница за рад
на роштиљу у Маркету „Иде-
ал”. 063/855-65-56, 063/133-
14-64. (287470)

ПОТРЕБНА радница у Мар-
кету „Идеал” на Стрелишту.
013/333-160, 063/106-02-84.
(287470)

BE DEM ENE RGY SO LU TI ONS
тражи точиоце за рад на га-
сној станици. Услови: средња
стручна спрема, годину дана
радног искуства. Контакт Ма-
рија Симоновић, 060/663-64-
63, радним данима од 8 до
16 сати. (287461)

ПОТРЕБНА особа за чување
детета у Немачкој. Vi ber-
What‘s up + 43681/2031-76-
45,  у Србији 061/614-11-49.
(287466)

ПОТРЕБАН радник за рад у
трафици код Спортског цен-
тра. 064/853-83-50. 

ПОТРЕБНА радница у пека-
ри. Ул. Вељка Петровића 12-
а. 063/130-75-40. (287425)

ПОТРЕБАН пекар. 063/130-
75-40. (287425)

CAF FE FLA MIN GO тражи де-
војку за рад, са искуством.
069/364-10-04. (287428)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е кате-
горије. Младенов, 063/286-
914. (287438/9)

РЕСТОРАНУ „Борнео” из
Панчева, потребни помоћни
радници за рад у кухињи.
065/205-10-52. (287454)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: пре-
правке купатила, славине,
вентили, одгушење канализа-
ције. 061/193-00-09. (287136)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, ре-
новирање, кровови, бетони-
рање, стиропор, бавалит фа-
саде, повољно. 063/865-80-
49. (287052) 

ТВ и сателитске антене, мон-
тажа, дигитализација ТВ-а,
антена плус. 064/866-20-70.
(287342)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 064/157-
20-03. (287353)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње судопере, купатила, адап-
тације, поправке, замене од-
мах. 013/331-657, 064/495-
77-59. (287379)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње канализације, адаптације
купатила, сервис. 013/377-
930, 063/115-71-67. (287388)

ВОДОИНСТАЛАТЕР са дуго-
годишњим искуством при из-
ради и адаптацији купатила.
060/747-53-36. (287019)

КЕРАМИЧАР, постављање
свих врста плочица и ком-
плетна адаптација купатила.
061/249-29-90. (287019)

ПРАЊЕ намештаја, договор.
064/110-93-62. (287035)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (286054)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-
ња, одржавање воде, канали-
зације, кабине, славина, бој-
лера, котлића. 063/836-84-
76. (287051)

ПЕНЗИОНЕР, чувам све врсте
грађевинских објеката. По-
вољно. 013/352-203, звати
око 21 сат. (287301)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње канализације, адаптације
купатила, сервис. 013/377-
930, 063/115-71-67. (287328)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(287405)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бој-
лера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталаци-
ја. Мића, 064/310-44-88.
(287460)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством: квалитетно,
педантно и повољно.
064/252-51-75, 061/153-37-
06. (287448)

СЕЛИДБЕ, транспорт комби-
јем, монтажа/демонтажа на-
мештаја, са радницима или
без. 060/180-19-90.
(2187451)

СЕЛИДБЕ, транспорт комби-
јеми камионом, демонтажа,
монтажа намештаја, изноше-
ње непотребних ствари, кути-
је за паковање. 064/047-55-
55. (287450)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(286363)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње купатила, канализације,
водоводне адаптације, заме-
на вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду, 0-24
сата. Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-89,
Јовичин. (287417)

МАСЕРКА потребна за опу-
штајућу релакс масажу. По-
зив или СМС, 061/298-96-69.
(286777)

ОЗБИЉНА жена, 53 године,
пушач, тражим цимерку за
путовање у Грчку од 20. 06.
до 01. 07. Паралија. 063/190-
55-70, полазак из Панчева.
(287440)

ПЕНЗИОНЕР, 70, тражи
озбиљну жену до 65 година,
која ће да живи код мене.
Договор. 064/935-25-46.
(287288)

МУШКАРЦ, 56 година, мате-
ријално обезбеђен, жели да
упозна или девојку до 40 го-
дина, ради дружења, излаза-
ка. Звати око 21 сат. 013/352-
203. (287301)

ЗЛАТИБОР, издајем апартма-
не, повољно, ЕГ, wi/fi, цен-
тар, паркинг. Тел. 064/759-
98-77. (287447)
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Последњи поздрав

ТАМАРИ ПЕРИЋ

Породици искрено саучешће

од колектива ДОО „Хидровод”

(45/ф)

26. децембра преминуо је

МИЛАН АДАМОВ
1942–2019.

Последње С БОГОМ Милану

Супруга НАДА`

(47/287354)

Драгом стрицу

МИЛАНУ АДАМОВУ

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на

тебе.

МИЛИЦА, СЛАВИЦА, ВЕРИЦА и НЕНАД

(48/287355)

Последњи поздрав

МИЛОЈКУ НИКОЛИЋУ
1949–2020.

Отишао си да се одмориш од тешке болести, али

си заувек остао у срцима супруге АНКЕ, ћерке

МАЈЕ, унуке НАЂЕ и зета ОСМАНА

(74/287389)

Последњи поздрав

МИЛОЈКУ

НИКОЛИЋУ
1949–2020.

Од брата РАДОЈКА, 

синовца ГОРАНА

и ЈОВЕ и синовице

ЈАСМИНЕ са породицама

(75/287389)

3. јануара 2020. напустио нас је наш драги

ГОРАН БИРЂАН
29. III 1963 – 3. I 2020.

Ми који те волимо знамо колико је тешко живети без тебе. Постоји љубав

коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.

Нека те анђели чувају.

Твоји: ИВАНА, НЕША, ЉИЉА и БОРИС

(84/287401)

Последњи поздрав драгом комшији

БИРЂАН ГОРАНУ
1963–2020.

Станари зграде у Проте Матеје Ненадовића 5
(66/287374)

После тешке болести, 4. јануара 2020, отишла је

у вечност наша

МАРИЦА ДУКИН
1960–2020.

С великом тугом опростили смо се од ње 6. јану-

ара 2020, на гробљу у Војловици.

Мајка РАТКА, син ВЛАДИМИР са породицом,

ћерка АНА са породицом и сестра ВЕРА са поро-

дицом
(56/287365)

ОБРАД АЋИЋ
Последњи поздрав драгом зету.

ЏИВЏАН и БУЦКО
(71/287385)

5. јануара 2020. преминула је наша драга

ДАНИЦА КАЧАНИКЛИЋ

Сахрана је обављена 8. јануара на Старом православном гробљу у

Панчеву.

Хвала ти на неизмерној љубави коју си нам пружила.

Твоји најмилији: супруг ЖИВКО, син ЗОРАН, унука ЗОРАНА, зет

СИНИША, праунуке МИЛИЦА и НИКОЛЕТА, заове ДАНИЦА и

БРАНКА са породицама
(96/287424)

Последњи поздрав нашој драгој супрузи, мајци и баки

ЕВИ ВЛАЈИЋ
1959–2020.

Супруг НИКОЛА, синови ВЛАДИСАВ и ДЕЈАН

са породицама

(90/287412)

Последњи поздрав снаји

ЕВИ ВЛАЈИЋ

од ЛЕЛЕ и њене породице

(93/287420)

Последњи поздрав снаји

ЕВИ ВЛАЈИЋ

од заове СЕКЕ са децом

(94/287420)

С тугом обавештавам да је 7. јануара 2020. пре-

минула моја

ДУШИЦА ЈОСИПОВИЋ
1952–2020.

Сахрана ће се обавити 9. јануара 2020, у 13 сати,

на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерка ТАТЈАНА са родбином

(97/287429)

Последњи поздрав

ДУШИЦИ

ЈОСИПОВИЋ

Колектив ТА

VOYAGER

(100/287430)

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

300-820, 300-830
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Последњи поздрав драгој

ТАМАРИ ПЕРИЋ

од Ненадових пријатеља и колега

из Геодетског предузећа „Геовизија” Панчево

(20/287333)

ТАМАРА ПЕРИЋ
1946–2019.

Отишла си и оставила нам велики задатак. Оно неизбриси-
во „Т” на крају нашег имена нас обавезује да те никада не
разочарамо и увек следимо трасу коју си нам одредила.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твој „FIN NET-IN ŽE NJE RING”

(32/Ф)

ТАМАРА

Има нека моћ у добрим људима, они су јаки и после смрти.

Догађа се да и даље живе, по својим речима и делима, а највише

по доброти срца.

Велика нам је част и привилегија што смо били твоји пријатељи.

Последње збогом

породица МЛАДЕНОВИЋ

(33/ф)

ТАМАРА

Тужни смо због твог одласка, пресрећни што си постојала,
а препоносни што смо имали привилегију да будемо тво-
ји сарадници.

Последње збогом

породица СТАЛЕТОВИЋ

(34/Ф)

Последњи поздрав

ТАМАРИ ПЕРИЋ
Остаћеш нам у трајном сећању.
МИРА и СЛОБОДАН ПЕТРОВИЋ са породицом

(62/287371)

Последњи поздрав драгој

ТАМАРИ ПЕРИЋ

Од породице ШКОРО

(70/287382)

Последњи поздрав драгој тетка

ТАМАРИ ПЕРИЋ

СТЕВО, ДАНА и ВИД РОДИЋ

(79/287396)

Опраштамо се од драге

ТАМАРЕ ПЕРИЋ

Почивај у миру.

БРАНКА и ЉИЉАНА МИЛОВАНОВИЋ
са МИХАИЛОМ

(80/2873296)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга

ТАМАРА ПЕРИЋ
1946–2019.

преминула 26. децембра 2019.

Сахрана је обављена 28. децембра 2019, на Старом православ-
ном гробљу у Панчеву.

Заувек тугују: њен човек НЕБОЈША, синови НЕНАД и ФИЛИП,
снаје КСЕНИЈА и АЛЕКСАНДРА, унуке МИЛИЦА и КАТАРИНА,
унуци ВУК, МАТИЈА и ВЛАДИМИР

(86/287404)

МАРИЦА
ДУКИН

Вечна моја туга.

Мајка РАТКА

(57/287365)

МАЦА

Волимо те заувек. 

Сестра ВЕРА, 
ЈОВАНА и ДУШАН

са породицом

(58/287365)

Последњи поздрав
прији

МАРИЦИ

ЈАРМИЛА и МАЋИ

(101/287431)

300-820, 300-830
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ЉИЉАНА РАДОВАНЧЕВ

Отишла је тихо и достојанствено како је и живела. Била је храбра

и пожртвована до последњег дана.

Остаје ми да будем најбоља верзија оног што сам од ње добила и

научила. 

Научила ме је свему, а једино ме није научила да живим без ње.

Твоја сестра КАЈА

(23/287338)

ЉИЉАНА РАДОВАНЧЕВ

Својом племенитошћу обогатила си живо-

те свих нас и тиме учинила да се сви то-

бом поносимо и увек те се радо сећамо.

Много ћеш нам свима недостајати.

Сестричине ИВАНА и ЉИЉА

са породицама

(24/287338)

27. децембра 2019. године преминула је наша мајка, бака и

прабака

ЉИЉАНА РАДОВАНЧЕВ
1934–2019.

Отишла си тихо и достојанствено раног јутра, када почиње но-

ви дан за све нас, али за тебе крај овоземаљског живота.

Остаћеш у најлепшем сећању оних који су те волели.

Син ДУШКО, снаја НАДА, унуци ЈЕЛЕНА, ИВАНА, 

САНДРА и БРАНКО и праунуци ЛАРА, ЈЕФИМИЈА, 

АНДРЕЈ и АНАСТАСИЈА

(26/287338)

Последњи поздрав драгој прији

ЉИЉАНИ РАДОВАНЧЕВ

Дубоко у срцима, вечно ћемо памтити

твој лик и лепе тренутке нашег пријатељ-

ства. Много ћеш нам недостајати, а успо-

мену на тебе заувек ћемо чувати у нашим

срцима.

Пријатељ МИЛЕТА, прија ЈАСМИНА

и ЂИНА

(25/287338)

Последњи поздрав

чика БАТИ

од ВИКТОРА, КУКРИЋА и ДАНИЛОВИЋА

(36/287343)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 27. де-

цембра 2019, у 74. години, преминуо наш

ЂОРЂЕ ЛАЗОВИЋ БАТА

Никада те нећемо заборавити.

Син МИЛОВАН, ћерка АЛЕКСАНДРА

са родбином и пријатељима

(38/2872350)

ЂОРЂЕ ЛАЗОВИЋ

Са великим болом и тугом опраштамо се од на-

шег вољеног брата са којим смо провеле наше

детињство.

Његова доброта и несебично поштење красила

га је као човека целог живота.

Драги наш Бато, почивај у миру.

Твоје сестре ЛИДИЈА и ГРЕТА са породицама
(41/287350)

Последњи поздрав

БАТИ

од породице

НЕДЕЉКОВ
(42/287350)

Последњи поздрав

БАТИ

од породице

ЦРЕПАЈАЦ
(43/287350)

Последњи поздрав

оцу

ЂОРЂУ

ЛАЗОВИЋУ
1946–2019.

Увек ћеш живети у

мом срцу.

Син МИЛОВАН
(44/287350)

ЉИЉАНА РАДОВАНЧЕВ
1934 – 27. XII 2019.

Престало је да куца срце наше миле маме и баке.

Ожалошћена ћерка МЕРИМА са породицом

(87/287402)

Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 7. јануара 2020.

године, напустила наша драга

КОСОВКА ИЛКИЋ
Рођ. Драгојевић

Сахрана ће бити одржана у петак, 10. јануара, у 15 сати, на

Старом гробљу у Панчеву.

Волимо те!

Ћерке ВЕСНА и ДУШИЦА са мужевима, унуци СТЕФАН, АНА,

КАТАРИНА, КОНСТАНТИН, ВЛАДИМИР и ЕМИЛИЈА, праунука

ЛИВИА и посинак СРЂАН

(122/287482)

моја МАМА

ДУШИЦА

(123/287483)

2. јануара напустио нас је наш вољени

ОБРАД АЋИЋ
1938–2020.

Твоји мили: супруга ИЛОНА и синови ЛУКА и НЕМАЊА

(59/287367)

Последњи поздрав

ОБРАДУ АЋИЋУ
Драгом браци

Сестра СЛАВКА

(64/287373)

Последњи поздрав драгом

ОБРАДУ АЋИЋУ
1938–2020.

Снаја ЈЕЛЕНА и брат МИЛУТИН
(95/287422)

Последњи поздрав

драгом комшији

ОБРАДУ

АЋИЋУ

Комшије у Милоша

Обреновића 61

(77/287393)

Последњи поздрав чика

ОБРАДУ

ЈАСМИНА и ДЕЈАН

(106/287444)
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Последњи поздрав

драгом комшији

ЗЕМА

ЗВОНКУ

од станара

у Дунавској 6

(4/287297)

25. децембра 2019, у 68. години, преминуо је

наш вољени

СПАСОЈЕ ДИКЛИЋ
1952–2019.

Живећеш вечно у нашим срцима и мислима.

Супруга ЉИЉАНА, син БОЈАН

и ћерка АДРИЈАНА са породицама

(5/287298)

Последњи поздрав драгом пријатељу

КОСТИ ЂОРЂЕВУ

ЕМИЛИЈА, МИЋА и ВОЈА

(9/287308)

Са великом тугом се опраштамо од нашег брата

КОСТЕ ЂОРЂЕВА

С љубављу сестре ЉИЉА и МИЛА са породицама

(12/287316)

Последњи поздрав нашој драгој мајци,  баки и

прабаки

ЈЕЛЕНИ ТАЈДИЋ
1932–2019.

Заувек си у нашим срцима.

Син ВЛАДА, ћерка БЕБА, унуци НЕНАД, 

ПРЕДРАГ, СРЂАН, АЛЕКСАНДРА и СТЕФАН и

праунуци КАТАРИНА, МАРИНА и КРИСТИНА
(16/287325)

Последњи поздрав драгој куми

ЈЕЛКИ ТАЈДИЋ

АЦА КАНДИЋ

(17/287326)

КОСТА ЂОРЂЕВ
1950–2019.

Ја без тебе не могу да живим, мило моје није нам се дало...

Драгом Кости последњи поздрав од супруге МИРЈАНЕ, ћерки

ЉИЉАНЕ, ИВАНЕ и БИЉАНЕ, зетова ВЛАДЕ, САШЕ и ДАРКА

и унука СТЕФАНА, МАРИНЕ, МИЛИЦЕ и МИОНЕ

(21/287334)

КОСТА ЂОРЂЕВ
1950–2019.

Последњи поздрав брату од сестре ИЛИНКЕ, зета АНЂЕЛКА и

остале породице
(22/287334)

РАНЂЕЛ ТРИЧКОВИЋ
1936–2019.

Почивај у миру, вољени супруже, оче и деда,

а ми ћемо те чувати од заборава....

Супруга ЈОРДАНКА, син АЦА, 

снаха ДРАГАНА и унук ВЛАДА

(30/287339)

РАНЂЕЛ ТРИЧКОВИЋ

С поносом ћемо чувати успомену на твоје по-

штење и доброту.

Твоја ћерка ЗЛАТА и зет МИЈА

(28/287339)

РАНЂЕЛ ТРИЧКОВИЋ

Ти си нас волео а ми смо тебе обожавале.

Твоје унуке КАЋА и ЈОВАНА са породицама

(29/287339)

Наш драги

МИЛАН

ЈАЊАНИН

преминуо је 25. де-

цембра 2019. године.

Породица

(8/287307)

Последњи поздрав куму

КОСТИ

Кум ПЕРА са породицом

(76/287392)

Последњи поздрав оцу и брату

ВАСА ПЕШИЋ
1941–2019.

преминуо 26. децембра, сахрана је обављена 29.

децембра 2019. 

Заувек ћемо те чувати у нашим срцима.

Ћерке МАЈА и ЉИЉАНА и сестра

ЉИЉАНА са породицом
(108/287453)

ВАСА ПЕШИЋ БАТИЦА
1941–2019.

Време пролази, а сећања остају заувек.

ЛЕЛА, ЈОВА и ЖИВА са породицом

(72/287386)

С великом тугом и болом обавештавмао да нас је

1. јануара 2020. године, напустио наш вољени

ЂУЛА КОРОДИ
1938–2020.

У нашој успомени остаће сећање на дивну, пле-

мениту и добру душу.

Ожалошћени: синови ЂУЛА и ПЕТАР

са породицама
(92/287414)

Са неизмерном тугом и болом обавештавамо

родбину и пријатеље да нас је после дуге и те-

шке болести напустила наша мама и нана

ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ

ГОЛУБОВИЋ
1936–2020.

Била је дивна и племенита. Заувек ће нам недоста-

јати и вечно ће бити у нашим мислима и срцима.

Сахрана ће се обавити 9. јануара, у 15 сати, на

гробљу Котеж

Ожалошћени: синови ЖАРКО и ГАГА, унуци

РАСТКО и СТЕФАН, снаје МАЊА и МИРЈАНА

(112/287467)

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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ТУЖНО СЕЋАЊЕ

РАДА ДАБИЋ

САЛЕ СРДАНОВ са породицом

(35/287341)

Прошла је година од одласка наше кеке

РАДОЈКА ДАБИЋ

Чуваћемо те у срцима и успоменама.

Чика ЖИКА ВИЦАНОВИЋ

са породицом

(37/2897344)

У суботу, 11. јануара, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо шестоме-

сечни помен нашој најмилијој

МИЛКИ НИКОЛИЋ
1950–2019.

И даље не знамо како да живимо без твог осмеха, љубави, енерги-

је, животне светлости.

И даље желимо да ти чујемо глас, кажемо колико те неизмерно во-

лимо, колико нам недостајеш... да ти захвалимо за – све.

Неутешни: супруг ЈОВАН, ћерке ЗОРАНА и ЉИЉАНА, унучице СОФИ

и МИЛА и зетови АРПАД и ЛАЗАР
(67/287378)

Година прође, а бол и туга остају

РАДОЈКА ДАБИЋ

Анђеле наш, увек с нама у рађању сунца, руме-

нила зоре, у трептају срца и топлином душе,

увек си с нама.

Бескрајно нам недостајеш.

Тетка ЗОРА, теча МИША и брат НЕМАЊА

(99/287427)

Сећање на драгу и вољену

РОСЕ МИЛОШЕВ
15. I 2018 – 15. I 2020.

По добром ћемо те памтити, с поносом помињати

и с поштовањем и љубављу чувати од заборава.

Супруг ВАСА, син МИЛОШ и ћерка

ТАТЈАНА са породицом

(98/287426)

РАДА

ДАБИЋ

Недостајеш нам много,

увек ћеш бити у нашим

срцима и мислима.

Кум ДРАГАН, кума

ДРАГАНА и кумица

ЈЕЛЕНА ЖУГИЋ

(102/2874329

Године не могу избри-
сати успомене, увек
ћеш бити у нашим ср-
цима

БРАНИСЛАВ

ЈОВАНОВИЋ
1990–2020.

Твоји најмилији

(103/287435)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо дана 11. јануара

2020, у 11 сати, на гробљу у Црепаји, давати годишњи помен и

парастос

МИОМИР ВЕСИН
1955–2019.

Његови неутешни: мајка СМИЉКА и сестра СУНЧИЦА

(104/287443)

Шест година моја вољена мама

РАДИНКА МИЛЕУСНИЋ
13. I 2014 – 13. I 2020.

није са нама.

Заувек је у мом срцу.

Ћерка МИРА са ДЕЈАНОМ

(105/287442)

18. јануара 2019. навршиће се четрдесет дана от-

када нас је напустила наша вољена

РАИФА СТАРЧЕВ

Помен ће се одржати 18. јануара, у 11 сати, на

Православном гробљу у Старчеву. 

Породица СТАРЧЕВ

(110/287287463)

Помен нашем милом

БОЖИ

ОЖЕГОВИЋУ
8. I 2013 – 8. I 2020.

Време пролази а туга и
бол остају.
Неутешни: мајка БОСИЉ-
КА, отац ЗДРАВКО, брат
СЛОБОДАН, снаха ЉИ-
ЉАНА и твоји ИКА и ОГИ

(111/287464)

Десет година откако није са нама наш

САВА ПЕТРИЋ

Вечност није довољно дуга да се заборави твоја

доброта, ведри дух и велико срце. Почивај у ми-

ру, нека те анђели чувају.

Твоји најмилији

(113/287468)

РАДА ДАБИЋ

Празнина је у животима свих нас коју не може

да испуни нико осим тебе. Негде си, верујем, по-

стојиш, и ја некако само чекам да нам се јавиш и

утешиш. Надам ти се, јер толико је твоје добро-

те и љубави за све нас. Волимо те безгранично.

Сестра САНДРА и зет БОБАН

(116/287469)

СЕЋАЊЕ

РАДОЈКА ДАБИЋ
С неизмерном љубављу и тугом чуваћемо успомену на
тебе.

Сестра САЊА, зет АЛЕКСАНДАР и сестрић МИЛОШ
(115/287469)

РАДА

ДАБИЋ

Постоји љубав коју

смрт не прекида и ту-

га коју време не лечи.

Нека те анђели чува-

ју.

Волели смо те и воле-

ћемо те заувек, анђе-

ле наш.

Тетка ЛАЛА

и теча ЛАМЗА

(114/287469)

У суботу, 11. јануара 2020, даваћемо годишњи помен

на Католичком гробљу, у 11 сати , нашој

МИРЈАНИ АНЂЕЛКОВ
Носимо је у срцима

Њени најмилији
(120/287449)

СТЕФАНОВ

ДРАГАНА ИЛИЈА ЈОВАНКА
1970–2010. 1946–2014. 1953–2019.

14. I. 25. VI II 1. V

Време не умањује бол за вољенима који су нас

напустили, само морамо да живимо са том пра-

знином у срцу...
Ваши: ДАНИЛО и ВЕСНА

(117/287473)

Трогодишњи помен, 11.

јануара 2020, у 11 сати,

на Католичком гробљу

ДУШАНКА

ДОШЕН
28. IX 1935 – 11. I 2017.

Породица ДОШЕН

(119/287478)

Последњи поздрав

поштованом куму

МИШИ

РАДЕЧУ

СВЕТЛАНА, 

БРАНКИЦА, ГОЈКО

и УРОШ

(11/287312)
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11. јануара 2020. године, у 11 сати, на Старом православном гробљу

у Панчеву, даваћемо годишњи помен нашој вољеној

РАДОЈКИ РАДИ ДАБИЋ
Рођ. Вицановић

1972–2019.

Душо наша,

прошла је ова најтужнија и најтежа година без тебе, а туга и бол су све

већи и јачи.

Огромна је празнина остала у нашим срцима и животима, откада ниси са

нама, која никад и ничим неће бити попуњена.

Много нам недостаје све оно што си нам искрено и несебично пружала,

твоја доброта, раздраган осмех, твој сетни поглед и... све, баш све...

Бескрајно ће те волети: мама СЛАВКА, тата БОРКО, 

супруг ВЕЛИМИР, синови ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР, 

брат ЗОРАН, братаница ЈОВАНА и братанац БОРКО

(55/287364)
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� Сређивање комплетне документације 

и превоз покојника у земљи и иностранству

� Уз купљену погребну опрему превоз гратис

у општини Панчево и 10% попуста 

на каменорезачке услуге

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59

У суботу, 11. јануара 2020. године, у 10 сати, на Католичком

гробљу, даваћемо годишњи помен

СТАЈКИ ВУЧИЋЕВИЋ ЦАЈИ
18. I 2019 – 18. I 2020.

Недостајеш нам

Твоји најмилији

(14/287322)

18. јануара навршава се
година од смрти моје
драге комшинице

СТАЈКЕ

ВУЧИЋЕВИЋ

ЦАЈЕ
2019–2020.

Прође година, а и даље
сам у неверици да те не-
ма. Недостајеш ми мно-
го. Комшинице, с поно-
сом чувам успомену на
тебе.

ЉИЉА КАЛУЂЕРСКИ

(15/287322)

СЕЋАЊЕ

ЛАЗАР ЈЕФТИЋ
2007–2020.

С љубављу и поштовањем породица
(18/287331)

СЕЋАЊЕ

Пет година прошло је од смрти моје миле

БОЖАНЕ ПАНИЋ

Не дам забораву моју другу мајку, моју најбољу

пријатељицу. Увек си са мном, мада ниси ту.

МЛАДЕНКА

(46/2867352)

СЕЋАЊЕ

МИРКО МОЛНАР

Чувамо и гајимо успомену на тебе и никада те

нећемо заборавити.

СТАНА и МИЛЕНА

(49/287356)

СЕЋАЊЕ

РАДЕ ВУКАШИНОВИЋ

9. I 2014 – 9. I 2020.

Шест је година откако ниси са нама. Недостајеш

нам.

Син ИГОР, снаја ВЕСНА и унук НИКОЛА

(50/287353)

РАДОСЛАВ ЧЕХ
8. X 1973 – 8. I 2019.

Драги Раде, прошла је година, али бол и туга за тобом
никада неће проћи.

Заувек ћеш живети у срцима твојих најмилијих.
(61/287369)

16. јануара навршава се година од смрти наше

ЦВЕТАНКЕ АДАМОВИЋ

Хвала ти за сву твоју љубав коју си нам несебич-

но пружала.

Твоји најмилији

(63/287372)

10. јануара 2020, у 11 сати, на Новом гробљу, да-

ваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

ЗДРАВКУ ВАСИЉЕВИЋУ

Време пролази, бол и туга остају.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији: супруга ГОРДАНА, ћерке ОЛИ-

ВЕРА и ВИОЛЕТА, зетови АЛЕКСАНДАР и НЕ-

НАД и унучад ЈОВАНА, НИКОЛА и СТАША
(65/287375)

13. јануара 2020, у 11 сати, на Новом гро-

бљу, дајемо четрдесет дана нашој вољеној

мајци

МИРОСЛАВИ ВАСИЋ

МИЦИ

Много нам недостајеш.

Ћерке ЉИЉАНА и БИЉАНА

са породицама

(68/287380)

Сећање на драге родитеље

КАРАС

РАДА НИКОЛА
11. I 1998. 4. III 2018.

Драгоцене успомене на Вас чувамо у срцима.

Ваши највољенији

НАДА са породицом
(69/287381)

10. јануара 2020, у

11.30, на Новом гро-

бљу, одржаће се четр-

десетодневни помен

СТЕВАНУ

АВРАМОВИЋУ

Породица

(73/287387)

Пролази петнаест година откако су преминули

наши непрежаљени

АЛЕКСАНДАР ДАРИНКА ЈОВАН
8. I 2005. 13. I 2005. 24. III 2005.

КАРА

У срцима најдражих
(78/287394)

ДОНКА

АЛЕКСИЋ
2017–2020.

Навршавају се три

година од смрти на-

ше драге баке, мајке

и супруге.
(82/287398)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се у

суботу, 11. јануара, у 11 сати, на војловачком

гробљу, одржати полугодишњи помен

БРАНКУ ПОКРАЈЦУ

Ожалошћени: породица и пријатељи

(83/287399)

Двогодишњи помен

АЦА

ПЕТРОВИЋ
2018–2020.

Кажу да време лечи све,
али губитак драге особе
не може ништа да излечи.

Твоја супруга СТОЈНА
и БРАНКИЦА
са породицом

(85/287400)

ДАНИЦА

НАСТАСОВИЋ
1936–2020.

Наша вољена премину-
ла је 1. јануара, али ће
заувек живети у нашим
срцима.

Ожалошћени: син
ЂОРЂИЈА са породицом

(88/287407)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН ГРУБИЋ
2010–2020.

Године пролазе али љубав, сећање и туга вечно трају.

(107/287449)
                                            Супруга са децом и унуцима

Прође још једна година у мислима с тобом

ЖАРКО РЕПОВИЋ
8. I 2009 – 8. I 2020.

Волимо те.
Твоји најмилији

(109/287456)

ПОПУСТ
свим рад ним да ни ма

осим сре дом
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ПОМЕН

ЛАЗАР

КОСТИЋ
6. I 2015.

Тата, још један бад-

њи дан без тебе.

Недостајеш нам.

БИЉАНА и СНЕЖАНА
(1/287124)

СНЕЖАНА КОЧИЋ
7. I 2014 – 7. I 2020.

Време пролази а бол и туга остају.

Син МИЛОШ и супруг МИЛУТИН

(2/287198)

Сећање на наше драге родитеље

МАКСИН

ИЛИЈА СТОЈАНКА
1984–2019. 2011–2019.

из Борче

Године пролазе али љубав, сећање и туга вечно

трају. Недостајете нам. Хвала на свему.

Ваша деца: СЛАЂАНА и СЛАВИЦА са породицама
(3/287296)

11. јануара је три године откако је умрла моја мајка

ДУШАНКА САВИЋ
11. III 1937 – 11. I 2017.

Вољена моја мати, тешко је стегнути срце да не боли,

душа да не пати, сузе да не теку.

Богињо моја, анђелу мој чувару.

По доброти те памтим, с поносом помињем и чувам од

заборава.

Твој син ДРАГАН
(6/287300)

9. јануара навршава се шест месеци од смрти на-

шег драгог

ЖИВОРАДА ЧОЛАКОВИЋА

МИКИЦЕ

4. јануара посетићемо твој гроб и залити га су-

зама.

Твоји најмилији

(7/2872306)

11. јануара 2020 је шестомесечни помен

ИЛИНКА ЖИВКОВ

Ни све сузе, ни све речи утехе, не могу да ублаже бол коју осе-

ћам.

Много је лепих успомена да те вечно памтим и да те никад не

заборавим.

Супруг ЖИВОЈИН

(10/287309)

2. јануара навршило се десет година од смрти нашег
вољеног оца

ГОЈКА ТОМАШЕВИЋА
2. I 2010 – 2. I 2020.

Заувек остајеш у нашим срцима.
(13/287319)                                                                              Твоји најмилији

ТОМКА ПУРИЋ

5. јануара 2020. навршава се тужних четрдесет

дана.
Породица МИЛИВОЈА ПУРИЋА

(19/1287332)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

др ЖИВАН ПОЗНАТОВ
2005–2020.

Године пролазе, успомене и сећања не бледе.

Породица
(27/287338)

БРАНИСЛАВ
10. XII 1958 – 19. I 1980.

Мајка СМИЉАНА

МИРОСЛАВ
10. XII 1958 – 7. I 2019.

Мајка СМИЉАНА, супруга ОЛГИЦА,

син БРАНИСЛАВ, ћерка БРАНИ-

СЛАВА, снаја БОЈАНА и унуци
(31/287340)

Сећање на наше драге

КОСТИЋ

8. јануара навршава се
петнаест година откада
није са нама

ДРАГА

ШУТА
2005–2020.

Никад те нећемо забо-
равити.

Твоји најмилији
(39/287346)

ПОМЕН

КРСТЕ ЋОСО
1934–2003.

Године пролазе али лепе успомене заувек остају.

Супруга ЗОРКА, ћерке РАЈКА и БРАНКА

(40/287347/8/9)

Прошло је четрдесет дана откада нас је

напустио наш вољени

МИЛИВОЈЕ ДУМИЋ

Дуги су дани, још дуже ноћи, ми се нада-

мо да ћеш нам доћи.

Туга је велика и душа боли, тешко је када

нема онога ко те воли.

Док смо живи жалићемо за тобом.

Твоја СЛАВКА са децом БИЉАНОМ

и ГОРАНОМ са породицама
(51/287360)

МИЛИВОЈЕ ДУМИЋ

Старино наша, кажу да тебе нема више а ми зна-

мо да твоја душа у нашим телима и даље дише.

Вечно ће те волети твоји унуци ВЛАДИМИР,

БОРКО и ФИЛИП и праунуци УРОШ и МИЛОШ

(52/287360)

10. I 2020. 

ЉИЉАНА

ГВОЗДЕНОВИЋ
С поштовањем и тугом
чувамо Те од заборава у
нашим срцима.

Тата, брат
са породицом и сестра

са породицом

(53/287362)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР

ДАБИЋ
13. I 1998 – 13. I 2020.

Године пролазе, ти оста-
јеш у нашим срцима.

Син ВЕЛИМИР и унуци

ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР
(54/287364)

СЕЋАЊЕ

13. I 2017 – 13. I 2020.

ЈЕЛИЦА

НИКОЛИЋ

Никада

незаборављена.

Супруг

(60/287368)

Тужне три године

ЉИЉАНА

ГВОЗДЕНОВИЋ
10. I 2017 – 10. I 2020.

Мајко, знаш колико

смо те волели, а само

да знаш колико нам

недостајеш.

Супруг НИКОЛА и

ћерка БИЉА и ЦОЛЕ

(81/287397)

Шестомесечни помен

ИЛИНКА ЖИВКОВ

Недостајеш...

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

ВИДА, СТЕВАН, ВЕСНА, ПЕТАР и НИКОЛА
(89/287408)

300-820, 300-830
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Те нис у Пан че ву има из у зет но
ду гу тра ди ци ју. Пр ви ме че ви
су од и гра ни још да ле ке 1911.
го ди не, а лоп ту су, с ре ке том у
ру ци, пре ко мре же пре ба ци ва -
ли мла ди Пан чев ци ко ји су сту -
ди ра ли у Бе чу и Бу дим пе шти.
За вре ме лет њих фе ри ја по ка -
зи ва ли су сво је уме ће мла дим
пан че вач ким да ма ма...

По сле Пр вог свет ског ра та те -
ни ски ен ту зи ја сти су осно ва ли
и свој клуб. Кра јем два де се тих
и по чет ком три де се тих го ди на
про шлог ве ка Пан чев ци су већ
има ли ле пе те ни ске те ре не, али
и ку ћи цу са свла чи о ни ца ма, у
На род ној ба шти.

У пр вој ге не ра ци ји те ни се ра
би ли су: Ми лан Ћур чин Ија,
Ву ка шин Алек си је вић Ку кац,
Сло бо дан Ћур чин, Аљо ша Гон -
та ров, др Све ти слав Цве јић, Ду -
шан Бар јак та ре вић, На да Ца -
ри на и Бран ко Ши мић. Те нис
су игра ли као за ба ву, а би ло је
и ме ђу град ских су сре та из ме -
ђу Пан че ва, Вр шца, Пе тров гра -
да и Бе о гра да. Нај бо љи пан че -
вач ки те ни сер тог вре ме на био
је Ву ка шин Алек си је вић, сту -
дент Ви ше финансиjске ака де -
ми је у Бе чу, где је и на у чио
пр ве те ни ске удар це. До че тр -
де се тих го ди на био је не ко ли -
ко пу та пр вак Пан че ва, или,
ка ко се то та да зва ло – шам пи -
он гра да. Не где пред по че так
ра та те ни ска ре пре зен та ци ја
Пан че ва, ко ју су чи ни ли Ву ка -
шин Алек си је вић, Ми лан Ћур -
чин, Аљо ша Гон та ров и Све ти -
слав Цве јић, по бе ди ла је ре -
пре зен та ци ју Вр шца.

По но во у На род ној ба шти

Кaда је фор ми ра но Спорт ско
дру штво „Сло га”, за раз вој те -
ни ске сек ци је би ли су за ду -
же ни: Ву ка шин Алек си је вић,

Во ји слав Ер бес и Ср ба Жи ва -
но вић, а пр ви пред сед ник је
био Во ји слав Ер бес. Ву ка шин
Алек си је вић је био пр ви по -
сле рат ни тре нер пан че вач ких
тенисера.

Ва ља ло је та да об но ви ти те -
ре не и по но во пре у зе ти ку ћи -
цу коjа је би ла по ред њих. Слу -
жи ла је за свла чи о ни це те ни -
се ра и те ни сер ки и би ла стан
за до ма ра. Те ни се ри су до бро -

вољ но очи сти ли те ре не од
коро ва и по пра ви ли огра ду, а
од че ти ри те ре на, ко ли ко их
је би ло, два су слу жи ла за так -
ми че ње и тре нинг нај бо љих
игра ча, а два су би ла на рас -
по ла га њу мла ђим те ни се ри ма
и по чет ни ци ма.

Те ни ску тра ди ци ју су на ста -
ви ли они исти игра чи ко ји су
би ли и пи о ни ри бе лог спор та
у Пан че ву, а до шли су и мла -
ђи, пре свих: Ду шан Бир ма -
нац, Вла ди мир Ра дој чић Џип,
Ду шан Бар јак та ре вић, Аца Пе -
тро вић, Ра до мир Пре дић, Ми -
лан Ца ри на, Ди ми три је Сте -
фа но вић, То ми слав Ни ко ла је -
вић, Ми о драг Ђор ђе вић, Сте -
ви ца Ко ла ров, а од омла дин -
ки: Љи ља на Ире Ан кић, Ве ра
Да ви нић, Ксе ни ја За ко и На да
Мир че тић.

По што је те нис био ску по за -
до вољ ство, чла но ви су се са ми
фи нан си ра ли на так ми че њи -
ма. Клуб је жи вео од чла на ри -
не оних ко ји су во ле ли овај
спорт. Бла гај ник клу ба је не ко
вре ме био и сам Ву ка шин Алек -
си је вић Ку кац.

Мла ди при сти жу

Пр ва те ни ска так ми че ња одр -
жа на су уну тар клу ба, а та ко

се до шло до ранг-ли сте до ма -
ћих игра ча. Нај бо љи је био
Ву ка шин Алек си је вић, учи тељ
и тре нер. Био је пр вак Пан че -
ва од 1946. до 1950. го ди не.
Кон ку рен ти су му би ли Ми -
лан Ћур чин, Бран ко Ши мић,
Сте ви ца Ко ла ров и Ди ми три -
је Сте фа но вић. Од мла ђих се
ис ти цао Ду шан Бар јак та ре -
вић, ко ји је био омла дин ски
пр вак Ср би је. Крат ко вре ме је
играо и Аца Пе тро вић, ко ји
се за вре ме ра та пре се лио из
Но вог Са да у Пан че во. Оти -

шао је 1946. го ди не у Вр шац,
а по том по но во у Но ви Сад,
где је на пре до вао и по стао
члан „Деј вис куп” ре пре зен -
та ци је Ју го слави је.

По но во су ор га ни зо ва ни су -
сре ти те ни се ра Пан че ва и Вр -
шца, као и Пан че ва и Пе тров -
гра да (Зре ња ни на), а од ла зи ло
се и у Бе о град и Но ви Сад.

По чет ком пе де се тих го ди на
те ре ни у На род ној ба шти вр -
ве ли су од мла дих спор ти ста.
Те ни ски клуб „Ди на мо” је имао
око 50 чла но ва ко ји су пла ћа -
ли чла на ри ну. За љу бље ни ци у
овај спорт би ли су: То ми слав
Ни ко ла је вић, Пе тар Пет ков,
Иван Сте фа но вић, Бог дан Мар -
ган, Бо ри во је Бро дан, Пе тар
Пу пић, Ду шан Па тић, Је ле на
Га јин, Ми ро слав Га лић, Алек -
сан дар Ха џић, Ма та Лу кић, Па -
вле Лу кић, Ива То ма дин, Иван
Ми ле тић, Мир ко Алек си је вић,
Алек сан дар Ве ско вић, Слав ко
Алек си је вић, Кон стан тин Ра -
до бо ља, Ни ко ла Ђу ри шић, Јо -
ван Ни ко лић...

На ши ве ли ка ни

Ипак, нај ве ћи за љу бље ник у
овај спорт био је Пе тар Пет ков,
ко ме су дру го ви да ли на ди мак
Пе ца Флем. Флем је у то вре ме
био је дан од нај по зна ти јих те -
ни се ра све та, по бед ник „Вим -
блдо на” и „Деј вис куп” играч.
Пе ца је то ли ко во лео те нис да
је за свој но вац од ла зио на мно -
га так ми че ња у Бе о град, Но ви
Сад, Су бо ти цу, па чак и у Ма -
ри бор. Ду го је био ал фа и оме -
га бе лог спор та у Пан че ву, а
по сле ње го ве смр ти уста но вљен
је ин тер на ци о нал ни тур нир

„Пецин ме мо ри јал”, ко ји и да -
нас по сто ји.

Ве ли ки та ле нат пан че вач ког
те ни са био је и То ми слав Ни -
ко ла је вић, а тре ба спо ме ну ти
и бра ћу Лу кић – Ма ту и Па -
вла. Ма та је, по чев од 1957. го -
ди не, три пу та био пр вак Пан -
че ва. Мно го су обе ћа ва ли и
Слав ко Алек си је вић, Алек сан -
дар Ве ско вић и Кон стан тин Ра -
до бо ља. Јед но од по след њих
так ми че ња ове ге не ра ци је би -
ло је Пр вен ство Вој во ди не 1958.
у Су бо ти ци. Од се ни о ра су уче -

ство ва ли Ма та и Па вле Лу кић,
Алек сан дар Ха џић и Алек сан -
дар Ве ско вић, а од ју ни о ра
Слав ко Алек си је вић и Ни ко ла
Ђу ри шић. На жа лост, из о ста ли
су ве ћи ус пе си јер је од нос пре -
ма те ни су тих го ди на био ве о -
ма не га ти ван. Сма тра ло се да
овај елит ни спорт Пан че ву ни -
је по тре бан.

Те нис се у На род ну ба шту
ви ше ни је вра тио. Фи нан сиј -
ске не да ће су би ле ја че од ен -
ту зи ја зма. Кра јем пе де се тих го -
ди на у Пан че ву ви ше ни је би -
ло бе лог спор та...

Об но ва клу ба

Пе ри од ко ји се мо же сма тра -
ти пре лом ним у но ви јој исто -
ри ји ТК-а „Ди на мо” је сте крај
ше зде се тих го ди на. Та да је гру -
па ен ту зи ја ста, с ле ген дар ним
Пе цом Пет ко вим на че лу, об -
но ви ла клуб. На пра вљен је те -
рен код Ха ле спор то ва, а по -
ред Пе це, у ства ра њу но ви је
исто ри је клу ба уче ство ва ли су
и: Зо ран Ко стић, Сло бо дан Ре -
жа, Дра ган Ата нац ков, Ду шко
Ко лар ски, Бо ри во је Ћур чин,
Ду шко Ћур чин, Ми ро слав Јан -
чец, Ива на Вре ба лов, Ми о драг
Ла зић, Ср ђан и Си ни ша Ве -
чић, Све то зар Ве чић, Пре драг
Ми ло ва но вић, Бо шко Ма ро је -
вић, Ђор ђе Ћур чин, Ко кан Спа -
јић, Де јан Ра шков, Жи ка и Зо -
ран Ер де ља нац, Ма ја Свир че -
вић Пре кић, Ве ра и Жељ ко Јо -
ве тић, Ра де и Са ша Ни ко лић,
Во ја Џе бић, Са ња Кре стић, Ми -
ша Ла за ров, Пе тар Ђу ров и
мно ги дру ги.

На том јед ном те ре ну пр ве
те ни ске ко ра ке су на пра ви ли

мно ги игра чи, а тре нер је у
том пе ри о ду био Пе ца Пет -
ков. Ка сни је у клуб до ла зи тре -
нер из Но вог Са да Ру долф Чу -
гељ, па ве ли ко те ни ско име из
Бе о гра да Алек сан дар Си мић
(чо век ко ји је ство рио Је ле ну
Јан ко вић и Ми о ми ра Кец ма -
но ви ћа), ко ји је био и играч и
тре нер у клу бу. У том пе ри о -
ду по чи њу и пр ва так ми че ња.
Нај пре екип на, са Зре ња ни -
ном и Ки кин дом, а ка сни је су
те ни се ри Ди на ма уче ство ва -
ли и на по је ди нач ним тур ни -
ри ма. Рад клу ба се 1978. го -
ди не пре се лио на но во о тво ре -
ни Спорт ски цен тар „Мла -
дост”, где су са гра ђе на три те -
ре на. Ве ли ки до при нос бе лом
спор ту дао је ду го го ди шњи се -
кре тар Све то зар Ве чић Ша ца,

ко ји је сво ју енер ги ју и љу бав
пре ма клу бу угра дио у те ме -
ље не ког но вог и на пред ни јег
„Ди на ма”.

У том пе ри о ду по чи ње пра -
ва екс пан зи ја клу ба и ве ли ки
при лив де це ко ја су же ле ла
да тре ни ра ју те нис. Го ди шње
је у клуб до ла зи ло и пре ко
200 ма ли ша на, а клуб до би ја
још три те ре на... Та да је по -
че ло и уче шће на екип ним
так ми че њи ма. ТК „Ди на мо”
је у том пе ри о ду био дру го -
ли гаш, а еки па је би ла и на
пра гу Пр ве ли ге. Ан га жо ва ни
су и игра чи из бе о град ских
клу бо ва: Вла ди мир Би р ман -
че вић, Све то зар Си мић, Аца
Си мић, Вла да Ру жи чић, Ма -
та Ја шо вић и мно ги дру ги.
Упо ре до са екип ним по чи ње
и све за па же ни је уче шће на -
ших игра ча и на по је ди нач -
ним тур ни ри ма. До бре ре зул -
та те су оства ри ва ли: Зо ран

Ко стић, Дра ган Ата нац ков,
Ср ђан Ве чић, Бо шко Ма ро је -
вић, Си ни ша Ве чић, Бо ри во -
је Ћур чин и дру ги. На кон тог
пе ри о да по чи ње и но во по -
гла вље у исто ри ји клу ба, ка -
да је под вођ ством тре не ра
Ср ђа на Ве чи ћа, а ка сни је и
ње го вог бра та Си ни ше, ство -
ре но мно го ква ли тет них

тенисе ра ко ји су про сла ви ли
клуб из на шег гра да.

Но во до ба

Кра јем се дам де се тих го ди на
до ла зи до но вог за ма ха те ни -
ског спор та у Пан че ву. Ве ли ки
број де це по чи ње да тре ни ра и
та да се и фор ми ра је згро са да -
шњих чла но ва клу ба – тре не -
ра, так ми ча ра, ре кре а ти ва ца и
ве те ра на.

Да нас је ТК „Ди на мо”, са сво -
јих 160 чла но ва, је дан од нај -
ве ћих у Вој во ди ни и Ср би ји.

Так ми ча ри „Ди на ма” уче -
ству ју на ве ли ком бро ју тур ни -
ра и пр вен ста ва, а и сам клуб
ор га ни зу је ве ли ки број так ми -
че ња сва ке го ди не. По ред тра -
ди ци о нал ног „Пе ци ног ме мо -
ри ја ла”, ис ти че се ИТФ Ин тер -
на ци о нал, тур нир из ка лен да -
ра свет ске те ни ске фе де ра ци -
је, ко ји се успе шно ор га ни зу је
већ два де сет три го ди не.

Ве о ма су ак тив не и ре кре а -
тив на и ве те ран ска сце на, из -
ме ђу оста лог, са соп стве ном
лет њом ли гом, а тре ба на гла -
си ти да су под вођ ством тре не -
ра Мла де на Ву ко ви ћа (са да -
шњи пред сед ник клу ба) и Вла -
ди ми ра Здрав ко ви ћа ју ни ор ке
и се ни ор ке „Ди на ма” не дав но
би ле пр ва ки ње Ср би је, док је
му шка се ни ор ска еки па би ла
ви це шам пи он др жа ве.

ТК „Ди на мо” је ве чи ти мла -
дић ко ји је по чео да „крц ка” и
свој дру ги век. Не ка са мо траје...

ИТФ ТУР НИР

Део заслужних за стварање историје

И лауреати и домаћини

Екипне првакиње Србије из 2017.

Вицешампиони државе пре три године

Друштво из 1957. године: Мата Лукић, тренер Вукашин
Алексијевић, Павле Лукић, Александар Весковић

ТЕ НИ СКИ КЛУБ „ДИ НА МО” ОБЕ ЛЕ ЖИО РЕ ДАК ЈУ БИ ЛЕЈ – ЈЕ ДАН ВЕК ПО СТО ЈА ЊА

НАЈ ТЕ ЖЕ ЈЕ ПР ВИХ СТО ГО ДИ НА…

Ка ко је „Ди на мо” 1994. осво -

јио др жав но екип но пр вен -

ство за де ча ке до че тр на ест

го ди на, по че ле су ак тив но сти

за до би ја ње ор га ни за ци је

ИТФ тур ни ра за игра че до

осам на ест го ди на. На ме ра је

би ла да се обез бе ди при ли ка

игра чи ма да с ми ни му мом

тро шко ва осво је пр ве бо до ве

за ИТФ ранг-ли сту.

Пр ви тур нир је одр жан

1997. го ди не, као тур нир пе -

те ка те го ри је, а био је пр ви

та кве вр сте ко ји је до де љен

на шој зе мљи. До би јен је пре

све га за хва љу ју ћи Рад ми лу

Ни ко ли ћу, чла ну бор да ИТФ

са се ди штем у Лон до ну. По -

бед ни ци пр вог над ме та ња

би ли су Рус Игор Ку ни цин и

Пан чев ка Де сан ка Јо ва но -

вић. У му шком ду блу су три -

јум фо ва ли Алек сан дар Сло -

вић, та ко ђе играч „Ди на ма”,

и Пе тар По по вић из Но вог

Са да. Тре ба на гла си ти да је

по бед ник ИТФ тур ни ра у на -

шем гра ду био и Но вак Ђо -

ко вић, а по ред ње га пе ха ре

су осва ја ли и Јан ко Тип са -

ре вић, Вик тор Тро иц ки...

Од 2020. го ди не овај тур -

нир ће би ти пр ве ка те го ри је,

што зна чи да ће ис пред ње -

га по зна ча ју би ти са мо че -

ти ри гренд слем ју ни ор ска

тур ни ра на све ту.

Ово ујед но пред ста вља

ве ли ко при зна ње за ТК

„Ди на мо”, али и кру ну сто -

го ди шњег ра да и ве ли ког

ула га ња пра вих за љу бље -

ни ка у овај спорт.

Страну припремио

Александар
Живковић
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На кон Бо жи ћа по гре го ри јан -
ском ка лен да ру, три на ест да -
на ка сни је сти гао је, не ми нов -
но, и онај по ју ли јан ском ра -
чу на њу вре ме на. „Пан че вац” је
про пра тио ин те ре сант не мо -
мен те нај ра до сни јег хри шћан -
ског пра зни ка ко ји сла ви пра -
во слав ни жи ваљ.

Не тре ба ни под се ћа ти да се
том зго дом, на Бад њи дан, по -
ред пра зно ва ња у по ро дич ној
ат мос фе ри, вер ни ци оку пља ју
и у цр ква ма, као и ис пред њих,
али и на дру гим ме сти ма, ка да
се ри ту ал ним па ље њем бад ња -
ка при пре ма про сла ва ве ли ког
пра зни ка.

А увек је за ни мљи во чу ти и
ви де ти ка ко то ра де „ма ли”
људи...

Иа ко се на Бад њи дан нај ви ше
по што ва ла ца ве ре оку пља у хра -
мо ви ма и пор та ма, у на шем
гра ду (на рав но, и у се ли ма) ни -
је рет кост ви де ти љу де ка ко и
на дру гим ме сти ма па ле бад -
њак, те све те гра не хра сто вог
др ве та ко је го ре ћи ства ра ју ве -
ли ку то пло ту и све тлост, што
се сма тра сим бо лом љу ба ви,
за јед ни штва, по ро дич ног
живота...

Око тих ог ње ва на ла зе се
љу ди, ко ји уз то пле на пит ке
тог да на раз ме њу ју то пле ми -

сли, пре не го што ће оти ћи у
то пла по ро дич на гне зда и уз

све ча ну тр пе зу до че ка ти Бо -
жић или рође ње Хри сто во...

Бад њак го рео и с оне
стране Та ми ша

Јед но од већ тра ди ци о нал них
ме ста на ко ји ма се од ви ја по -
ме ну ти ри ту ал је сте и оба ла с
оне стра не Та ми ша. Та мо се, у
бли зи ни обје ка та Ве слач ког
клу ба „Та миш” и ре сто ра на
„Шај ка”, уз пуц ке та ње бад ња -
ка и вру ћу ра ки ју, ку ва но ви но
или чај, ви ше од два де сет го -
ди на дру же за љу бље ни ци у овај
пре ди ван спорт на во ди.

И не са мо они: до бро до шли
су сви љу ди ко ји во ле клуб,
спорт, ре ку и при ро ду уоп ште
– ре чи су пред сед ни ка Но ви це
Јо ва но ви ћа.

– Мно ги ма се ве о ма сви де ла
иде ја да сва ког Бад њег да на
око по дне ва па ли мо бад њак у
при род ном ам би јен ту Град ске
шу ме. Та ко је од де ве де се тих
го ди на про шлог ве ка до та да -
шње спон та но оку пља ње по -
ста ло зва нич на тра ди ци ја. Би -
ло ка ко би ло, са да сви мо гу да
до ве ду де цу, при ја те ље и ко га
год же ле, да за јед но упа ли мо
бад њак и под се ти мо се шта је
ура ђе но про те кле го ди не. То се

на ро чи то до па да ма ли ша ни ма,
ко ји не ма ју че сто при ли ку да
ви де пра ву ва тру. А за све то
вре ме би ло је ра зних си ту а ци -
ја, по пут оних ка да смо на ми -
нус 25 пе шке пре ла зи ли за ле -
ђе ни Та миш, па чак и „спа че -
ком”, или ка да смо ста вља ли
сто ло ве на сред ре ке ка ко би -
смо ужи ва ли у нео бич ном ам -
би јен ту – ка же Но ви ца.

Ка ко до бро су сед ски оби ча ји
на ла жу, је дан од оних ко ји пот -
по ма жу овај леп до га ђај сва ка -
ко је и Бо јан Герст нер, вла сник
обли жњег ре сто ра на „Шај ка”,
и сам не ка да шњи ве слач, као
и ње гов отац, ко ји је го ди на ма
био и тре нер. Ка да је он у пи -
та њу, за ни мљи во је то што је
као по то мак оца ка то ли ка и
мај ке бу ди сте кр штен у Пра -
во слав ној цр кви, та ко да има
при ви ле ги ју да с по ро ди цом
обе ле жа ва вер ске пра зни ке раз -
ли чи тих ре ли ги ја.

Ве слач ка тра ди ци ја

У тој из у зет ној ат мос фе ри ужи -
ва ју и мно ги дру ги. Ме ђу њи -
ма има и оних по пут Не на да
Це ни ћа, не ка да ве сла ча, да нас
про фе си о нал ног по мор ца, ко -
ји кад год му се ука же при ли -
ка, тем пи ра до ла зак у род ну
гру ду пре ма овом до га ђа ју. У
слич ној си ту а ци ји је Алек сан -
дар Па лић, зва ни Па так, ко ји
ра ди у Не мач кој већ пет го ди -
на. Иа ко при па да ста рој гар ди,
до бре енер ги је му не мањ ка,
као ни Бра ни ми ру Ма ти је ви -
ћу, не ка да шњем так ми ча ру и
тре не ру,  са да ре кре а тив ном
ве сла чу. С дру ге стра не, Де јан
Ма ке вић до ла зи као при ја тељ
и гост ре сто ра на, али по зна је и

мно ге по спорт ској ли ни ји, јер
је и сам био ко шар каш.

Ми ша Тим чен ко не про пу -
шта ова оку пља ња од по чет ка,
а он је пр ви, још пре пе де се так

го ди на, имао при ват ни ка ну у
ве слач ком клу бу. Пре драг Ми -
ло ва но вић је од ма лих но гу ве -
зан за клуб и ово му је при ли -
ка да се ви ди с не ким с ким
ду го ни је био у кон так ту. Де ни
Нај ха ус је пр ви пут ов де, јер
ни је знао за то иа ко је у ком -
ши лу ку.

Бо јан Ни ко лић се дру жи с
ве сла чи ма и прем да у мла до -
сти ни је био у том спор ту, пре
пет на е стак го ди на се при кљу -
чио ре га та ма у ор га ни за ци ји

Јо ва на Опа чи ћа, ко ји ка же да
је све по че ло кра јем де ве де се -
тих го ди на про шлог ве ка.

– Све је кре ну ло од нас ве -
сла ча, а у ме ђу вре ме ну смо по -
че ли да по зи ва мо и дра ге љу де
ве за не за ре ку, да би то са да
по стао ве ли ки скуп по све ће ни -
ка Та ми шу, ве сла њу и бо рав ку
на ре ци. На ро чи то пам тим
2000. го ди ну и ужа сну хлад но -
ћу, а ка ко је би ло не из ве сно да
ли је мо гу ће пре ћи пре ко ле да,
нас не ко ли ко је до шло на си -
пом ка ко би смо упа ли ли ва тру
и са чу ва ли тра ди ци ју. По ча -
сти ли смо се ги ри ца ма и ску -
ва ли ра ки је ко ли ко мо же да
ста не у јед ну џе зву – при се ћа
се Јо ван.

По себ но рас по ло же ње 
у Гор њем гра ду

И док су ве сла чи и њи хо ви при -
ја те љи при во ди ли кра ју пред -
бо жић но дру же ње уз ре ку, на
дру гом кра ју гра да ре ка љу ди
се сли ва ла ка истом ци љу – па -
ље њу бад ња ка (у пор ти Пре о -
бра жен ске цр кве).

Оно што раз ли ку је овај до -
га ђај од мно гих слич них ко ји
се од ви ја ју у дру гим хра мо ви -
ма, је сте то што све то хра сто во
др во до но се ко ња ни ци из Мар -
ги те или Гор њег гра да.

Ме ђу они ма ко ји су их с не -
стр пље њем оче ки ва ли је су и
жи те љи по ме ну тог пан че вач ког
кра ја: Бо ри слав и Ју ли ја на Ла -
за рев ски. Они не про пу шта ју да
до ђу у цр кву, на ро чи то око ве -
ли ких пра зни ка, по пут Бо жи -
ћа. На кон овог об ре да вра ћа ју
се у свој дом, где их че ка ју по -
сни спе ци ја ли те ти ко је су са -
ми при пре ми ли – пе че ни ослић
и ску ша, кром пир-са лата 

и разни ко ла чи, док им је на
бо жић ном ме ни ју пе че ни ца, а
ло ми се че сни ца у об ли ку
бакла ве.

Ис пред огра де пор те су и
ком ши је из Мар ги те: Пе тар Јо -
си мов и Зо ран Ђе ша. Ка ко ка -

жу, увек за Бад њи дан нај пре
до ђу до кр ста на „ћо шку” Иве
Кур јач ког и Син ђе ли ће ве, ка -
ко би до че ка ли ко ња ни ке. На -
кон па ље ња бад ња ка, кад „уне -
су Бо жић” и оку пи се по ро ди -
ца, кре ће све ча на ве че ра, а на
сто лу је „све по ре ду”, по чев од
ри бље чор бе. У то вре ме до ла -
зе и ко рин ђа ши, ко јих у пан -
че вач ком Гор њем гра ду још
увек има на пре тек. Том при -
ли ком се ма ли ша ни ма углав -
ном де ле ора си, ја бу ке, а у но -
ви је вре ме и но вац.

Ови до бри дру га ри ка жу да
су се не ка да на кон по ро дич не
ве че ри ску пља ли у ка фа ни
„Пат ка”, ода кле би с не ким хар -
мо ни ка шем, по пут Ми ле та Бур -
ја на, уз пе сму кре ну ли по ку -
ћа ма, где би до би ли и по не ко
пи ће, па је то зна ло да по тра је
до „де бе ло” иза по но ћи. Па и
до ју тра, ка ко ка же Пе тар, ка -
да би се у мо мен ту пре тво ри ли
у по ло жај ни ке.

Док при ча мо о ста рим до брим
вре ме ни ма, по ја вљу је се то ли ко
оче ки ва на ко ло на ко ња ни ка, на -
кон че га у при су ству број них
вер ни ка по чи ње још један об -
ред па ље ња све тог др вета.

И убр зо хла дан зим ски дан
пре пла вљу ју искре и пла мен
ко ји осло ба ђа то пли ну из душе...

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

„Клин ци” с Те сле
Ови ма ли ша ни, ста ри око
три и по ме се ца, још увек
су на по љу на по ља ни, а по -
че ли су хлад ни да ни. Из
це лог ле гла удо мље но је
са мо њих дво је, док је пре -
о ста ло још њих ше сто ро –
по три де ча ка и де вој чи це.

О њи ма, као и о још не -
ко ли ко па са бри не са мо јед на ху ма на су гра ђан ка, ко ја се
тру ди да им не бу де хлад но и да сва ког да на има ју оброк.

Још јед ном: клин ци ма го ри под ша пи ца ма да што пре оду
с хлад не ули це у то пли дом, а сви за ин те ре со ва ни мо гу да се
ја ве на број те ле фо на 065/280-26-20.

Ма ли ша
Сим па тич ни ма ли ша про на ђен је пре не -
ко ли ко да на ис пред згра де на Ко те жу 2.
На ши ху ма ни су гра ђа ни су га при вре ме -
но збри ну ли и пу сти ли да пре спа ва уну -
тра.

Овај ле по тан ко је стар око три ме се ца
и бу дућ ност му је не из ве сна, јер љу ди ко -
ји су га про на шли не мо гу да га за др же.

Ако не ко има ма ло ме ста у свом до му (и ср цу) за ову ду -
ши цу, тре ба са мо да по зо ве 069/357-85-35.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

МАР ГИ ЋАН СКИ КО ЊА НИ ЦИ

Ви ше го ди шњи је оби чај да за Бад њи дан ко ња ни ци из

Мар ги те де фи лу ју (Гор њим) гра дом. Ме ђу два де се так гр ла,

овог пу та их је нај ви ше иза шло из шта ла бра ће Ко ва че вић

– Ми ло ша и Бо ја на, и то че ти ри ли пи ца не ра, ко ји су ву кли

фи ја кер.

– При пре ме смо за по че ли ра ном зо ром и нај пре свра ти -

ли у јед ну вој ну је ди ни цу, а по том смо узе ли бад њак, про -

ве зли га кроз град и об и шли сва три кр ста. И за Бо жић ја -

ше мо кроз Мар ги ту, ка да нас у пе де се так ку ћа до ма ћи ни

до че ку ју са осме хом и окре пље њем. На жа лост, не стиг не мо

да оби ђе мо све, па оне ко је из о ста ви мо, ста ви мо на ли сту

при о ри те та за сле де ћу го ди ну – ис ти че Бо јан.

МЛА ДЕ НА ДЕ

На па ље њу бад ња ка ис пред Ве слач ког клу ба би ло је мно го

мла дих, по пут ти неј џе ра ко ји су не дав но от кри ли овај пре -

ди ван спорт.

То ва жи и за Мар ти ну Герст нер и Мар ту Стан чић. Оне за -

јед но ве сла ју у че твер цу и већ по сти жу со лид не ре зул та те

и на др жав ним над ме та њи ма. Обе ма се ве о ма до па да овај

скуп, као и бо жић ни пра зни ци...

Слич но је и са Ан дри јом Ран ко ви ћем и Уро шем Јел ки ћем,

ко ји су већ би ли че твр ти и пе ти у др жа ви. Во ле све што се

до га ђа за бад њи дан, ка ко на Та ми шу, та ко и код ку ће с ро -

ди те љи ма, за кључ но са оним што се на ђе на тр пе зи. Док се

Ан дри ји нај ви ше сви ђа ску ша, Урош је ра ди је за ту ну.

Је дан од њи хо вих (мла ђих) тре не ра Ог њен Ма ти је вић на -

во ди да је ово од ли чан на чин да мла ђи за во ле клуб, па иа -

ко је хлад но, вла да то пли на ко ју про из во де љу ди.

БО ЖИЋ НА ТР ПЕ ЗА

Ни ко ла пра зник про во ди,

по пут мно гих, уз по сну тр -

пе зу – углав ном уз оми ље -

ну па стрм ку или мор ску

ри бу. Де ни во ли ску шу и

шкар пи ну, а су тра дан иде

код мај ке на ја ре ти ну, ко ја

се то пи у усти ма.

Бо јан има осли ћа с не -

ком са ла том и тур ши јом,

а Ми ша до да је да му син

чи сти ску шу, за ко ју ће он

ка сни је да при пре ми ма -

ри на ду, па ће све то у

рер ну. Уз то, ка же, иде

до бро цр но ви но и на по -

ми ње да пла ва ри ба нај -

бо ље пли ва уз цр но ви но,

а бе ла, на рав но, уз бе ло.

Су тра дан му је на ме ни ју

ћур ка.

Де јан про во ди Бад ње

ве че у уском по ро дич ном

кру гу, уз мор ске пло до ве и

ло со са, док Пре дра га че -

ка ју пра зан па суљ и ри бље

ћуф те.

БАД ЊИ ДАН У НА ШЕМ ГРА ДУ

УЗ ТО ПЛИ НУ СВЕ ТОГ ДР ВЕ ТА ТО ПЛЕ И ДУ ШЕ

Преображенска црква

Веслачки клуб
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могућно сти да по сти же мо ова -
ко сјај не ре зул та те. Наш Спорт -
ски са вез је ор га ни за ци ја ко ја
под сво је окри ље при ма пре ко
280 клу бо ва, а има мо чак 15.000
ре ги стро ва них спор ти ста. Че -
сти там сви ма на из ван ред ним
ре зул та ти ма и ве ру јем да ће у
олим пиј ској 2020. го ди ни они
би ти још бо љи – ре као је у по -
здрав ном го во ру пред сед ник
Спорт ског са ве за Пан че ва Сло -
бо дан Би те вић.

Ово го ди шња ма ни фе ста ци -
ја је по че ла хим ном Ср би је,
ко ју је из вео деч ји хор „Во кал
кидс”, под вођ ством Је ле не Цве -
тић, а по том се при сут ни ма

обра тио и гра до на чел ник Са -
ша Па влов.

– Пан че во спа да у ред ло -
кал них са мо у пра ва ко је у ма -
си сред ста ва из бу џе та нај ви -
ше из два ја ју за спорт. Та ко ће
би ти све док сам ја на овом
ме сту, а на ро чи то у 2020, јер
спорт мо ра да бу де ис по што -
ван у олим пиј ској го ди ни. Ми
већ има мо јед ног олим пиј ца, а
си гу ран сам да ће Ања Цре вар
до стој но пред ста вља ти и град

и др жа ву на игра ма у То ки ју.
На кра ју, же лим вам мно го
успе ха и сре ће у на ред ној го -
ди ни и мо лим вас за је дин ство.
Спор ти сти мо ра ју да бу ду пред -
во ди о ци и но ва енер ги ја у овом
дру штву – ре као је Па влов.

Из шко ле све по чи ње

Као и сва ке го ди не, нај пре су
уру че на при зна ња нај у спе -
шнији ма у обла сти школ ског
спор та.

У му шкој кон ку рен ци ји на -
гра ду је за слу жио Дар ко Спа -
сков ски, уче ник тре ћег раз ре -
да ЕТШ „Ни ко ла Те сла” и осва -
јач злат не ме да ље на ре пу блич -
ком так ми че њу у ка ра теу. Зо -
ри ца Ста нић, уче ни ца тре ћег
раз ре да ЕТШ „Па ја Мар га но -
вић”, по бед ни ца на др жав ном
так ми че њу у атле ти ци у ба ца -
њу ку гле, про гла ше на је за нај -
у спе шни ју уче ни цу у обла сти
спор та.

„Нај спорт ски ја” основ на шко -
ла у 2019. го ди ни би ла је ОШ
„Сте ви ца Јо ва но вић”, а при зна -
ње је уру че но ди рек тор ки Ја -
сни Га ђан ски. Ка да су сред ње
шко ле у пи та њу, ту је из бор

пао на ЕТШ „Ни ко ла Те сла”,
јер су ње ни уче ни ци осво ји ли
три злат не ме да ље на ре пу -
блич ким так ми че њи ма, док је
фут сал еки па би ла ви це шам -
пи он. За слу же но при зна ње је
при ми ла про фе сор ка фи зич ке
кул ту ре Сла ви ца Мар ја но вић.

У кон ку рен ци ји пе да го га фи -
зич ког вас пи та ња при зна ње је
до би ла Мај ре ма Стан ко вић,
про фе сор фи зич ког у ОШ „Ђу -
ра Јак шић”, а нај бо љи ди рек -
тор шко ле у 2019. го ди ни био
је Ма ри нел Блаж, ди рек тор ОШ
„Жар ко Зре ња нин” из Ба нат -
ског Но вог Се ла.

Нај мла ђи су увек 
фан та стич ни

У кон ку рен ци ји пи о ни ра при -
зна ње је за слу жио члан Џу до
клу ба Ди на мо Алек са Ђу ро вић.
Ро ђен је 2007, а већ је шам пи -
он Ср би је у свом уз ра сту, као и

осва јач мно го број них ме да ља
у зе мљи и ино стран ству. По
ми шље њу струч ног са ве та ЏСС-
а, Алек са је је дан од нај пер -
спек тив ни јих џу ди ста у зе мљи.
Нај бо ља пи о нир ка у 2019. го -
ди ни је Ма ри ја Мр ке ла, атле -
ти чар ка Ди на ма. Она је ро ђе -
на 2005, а у ле ту за на ма

постала је пр ва ки ња Ср би је на
300 ме та ра, по бе ди ла на Школ -
ском др жав ном пр вен ству у тр -
ци на 600 ме та ра, осво ји ла де -
вет ме да ља на по је ди нач ном
шам пи о на ту на ше зе мље и три -
јум фо ва ла и на атлет ским ми -
тин зи ма у Ма ђар ској и Ру му -
ни ји. Увр ште на је у нај пер спек -
тив ни ји тим Атлет ског са ве за
Ср би је.

За нај бо љег ка де та у Пан -
че ву иза бран је Алек са Ра ко -
њац, члан Стре љач ке дру жи -
не „Пан че во 1813”. Овај пет -
на е сто го ди шњак је по бед ник
Ку па Ср би је и тре нут но де ли
пр во ме сто на др жав ном шам -
пи о на ту, а нај бо љи је и у
гађању из се риј ске ма ло ка ли -
бар ске пу шке, и то у оба ста -
ва: ле же ћем и тро ста ву. Стре -
љач ки са вез Ср би је до де лио
је Алек си ком плет ну стре -
љачку опре му као нај пер спек -

тив ни јем так ми ча ру у др жа -
ви. Нај бо ља ка дет ки ња је Јо -
ва на Ви ћен тић, чла ни ца Рвач -
ког спорт ског удру же ња Ди -
на мо. Јо ва на је ка дет ска пр -
ва ки ња Ср би је у сло бод ном
сти лу, у ка те го ри ји до 49 кило -
гра ма, а осво ји ла је и два ме -
ђу на род на тур ни ра. Не дав но

Нај у спе шни ји тре нер
Звон ко Ди ми три је вић

При зна ње за 
спорт ског рад ни ка
оти шло у руке 
Мар ка Ата на со ва

Кра јем сва ке го ди не, а та ко је
ви ше од че ти ри де це ни је, жи -
вот у на шем гра ду упот пу ни

мо жда нај леп ша у мо ру ма ни -
фе ста ци ја ко је се та да ор га ни -
зу ју. Из бор нај у спе шни јих спор -
ти ста ко ји су обе ле жи ли ми ну -
ло ле то увек при ву че ве ли ку

па жњу јав но сти. Та ко је би ло и
овог пу та.

Спорт ски са вез Пан че ва, ко -
јим успе шно ру ко во де Сло бо -
дан Би те вић и Де јан Пе рић,
ор га ни зо вао је про гла ше ње нај -
бо љих ко лек ти ва и по је ди на ца
у 2019. у са ли би о ско па „Си не -
стар”, ко ја је у пе так, 27. де -
цем бра, би ла ис пу ње на го то во
до по след њег ме ста.

– Хва ла вам што с по но сом
ис ти че мо да је Пан че во град

спор та. По себ но хва ла Град -
ској упра ви на шег гра да, ко ја
да је ве ли ки до при нос раз во ју
спор та, као и ЈКП-у „Мла дост”,
без ко јег не би смо би ли у

ИЗА БРА НИ НАЈ БО ЉИ СПОР ТИ СТИ

АЊА ЦРЕ ВАР, ИВАН ДИС ТОЛ И РУ КО МЕ ТНИ

Њима припада слава

Иван Дистол

Најбољи у школском спорту
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Ипак, за нај у спе шни јег ју ни -
о ра про гла шен је Алек сан дар
Зде шић, ка ра ти ста Ди на ма и
стан дард ни ре пре зен та ти вац
Ср би је. Осва јач је брон за не ме -
да ље на Ме ди те ран ском пр вен -

ству у Ан та ли ји, а зла том се
оки тио на Пр вен ству Ср би је за
ју ни о ре. Три јум фо вао је и на
школ ском др жав ном шам пи о -

на ту. У жен ској кон ку рен ци ји
при зна ње на ме ње но нај у спе -
шни јој ју ни ор ки за слу жи ла је
Ми ли ца Не дел ков ски, чла ни -
ца Те квон до клу ба Ко ло се ум
из на шег гра да. Она је у 2019.
осво ји ла брон за ну ме да љу на
Бал кан ском пр вен ству за ју ни -
о ре у ка те го ри ју до 59 ки ло -
гра ма и три јум фо ва ла на шам -
пи о на ту Ср би је, а не ко ли ко ме -
да ља осво ји ла је и на ме ђу на -
род ним тур ни ри ма.

Нај бо љи спорт ски ве те ран у
Пан че ву и ове го ди не је Славко
Ста ни шић, члан Џу до клу ба
Ди на мо. Он је у 2019. по стао и
свет ски и европ ски пр вак. Ве -
чи ти мла дић пан че вач ког спор -
та и у сед мој де це нији живо та
оства ру је сјај не резултате.

На гра да за нај бо љег спорт -
ског рад ни ка оти шла је у ру ке
чо ве ка ко ји је цео свој век по -
све тио спор ту. Он је ср це Џу -
до клу ба Пан че во, а за хва љу -
ју ћи са мо ње му овај ма ли ко -
лек тив го ди на ма бе ле жи од -
ли че ре зул та те. Да, нај у спе -
шни ји спорт ски рад ник је Мар -
ко Ата на сов, пр ви чо век ЏК-а
Пан че во.

Ју би лар не на гра де су за слу -
жи ли Те ни ски клуб Ди на мо,
ко ји је про сла вио цео век по -
сто ја ња, као и Раг би клуб Бо -
рац из Стар че ва, ко ји је на пу -
нио че тр де сет го ди на.

Спе ци јал но при зна ње за ве -
ли ки до при нос раз во ју пан че -
вач ког спор та до би ла је и наша

су гра ђан ка Ива на Јо ва но вић,
пред сед ни ца Са ве за спорт ских
ига ра мла дих Ср би је, а Спорт -
ски са вез Пан че ва је при зна ња
уру чио и Гра ду Пан че ву, као и

јав ним пред у зе ћи ма „Мла дост”,
„Зе ле ни ло” и „Хи ги је на”.

Бо љи од нај бо љих

Ка те го ри ја ко ја је од у век по -
себ но при вла чи ла па жњу јав -
но сти је сте и – тре нер го ди не.

Овог пу та је при зна ње за служе -
но оти шло у ру ке Звон ка Ди -
ми три је ви ћа, тре не ра Бокс клу -
ба Про фе си о на лац. То је човек
ко ји је пле ме ни ту вештину 

вра тио у Пан че во. Са жен ском
еки пом је осво јио Пр вен ство
Ср би је, док је му шки тим Про -
фе си о нал ца био че твр ти. На
по је ди нач ном др жав ном шам -
пи о на ту Звон ко ви так ми ча ри
су има ли им по зан тан скор –
осво ји ли су че ти ри злат не, 12
сре бр них и 10 брон за них ме -
да ља. Звон ко Ди ми три је вић се
та ко упи сао и у исто ри ју срп -
ског бок са, а овај наш су гра ђа -
нин је имао знат ног уде ла у
ор га ни за ци ји не дав но одр жа -
ног ве ли ког ме ђу на род ног тур -
ни ра у на шем гра ду „Злат на
ру ка ви ца”.

ГРА ДА У ПРО ШЛОЈ ГО ДИ НИ

КЛУБ ДИ НА МО ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ МИ НУ ЛО ЛЕ ТО

Стране припремио

Александар
Живковић

При ли ком из бо ра нај бо ље
спор тист ки ње Пан че ва ни је би -
ло ни ка кве ди ле ме. Она ће нас
пред ста вља ти на Олим пиј ским
игра ма у То ки ју, а шам пи он ка
је Ср би је у ди сци пли на ма 100
ме та ра дел фин, 200 ме та ра сло -
бод но, 200 ме та ра кра ул и 200
ме та ра леђ но. Не дав но је за у -
зе ла пе то ме сто на Европ ском
пр вен ству, а на пла не тар ном
шам пи о на ту је би ла два на е ста.
Нај бо ља спор тист ки ња Пан че -
ва у 2019. го ди ни је Ања Цре -
вар, сјај на пли ва чи ца Ди на ма.

Жи ри Спорт ског са ве за је од -
лу чио да при зна ње за нај бо љег
спор ти сту оде у ру ке Ива на Дис -
то ла, ка пи те на Ру ко мет ног клу -
ба Ди на мо. Иван је пр ве ру ко -
мет не ко ра ке на у чио у Ја бу ци,
а од 1996. до 2001. го ди не био
је члан Ди на ма. По том је но -
сио дрес ка ча ре вач ког Је дин -
ства, па Ја бу ке, Мла до сти из
Вр шца, Рад нич ког из Кра гу јев -
ца, Сло ге из До бо ја... Играо је и
у Ау стри ји, а био је члан и Спар -
та ка из Су бо ти це. У свој Ди на -
мо се ко нач но вра тио 2017. годи -
не, а са да је пред вод ник јед не
но ве ге не ра ци је пан че вач ких
ру ко ме та ша. У ка ри је ри је од и -
грао ви ше од 1.000 утак ми ца.

За нај бо љи спорт ски ко лек -
тив у гра ду у 2019. го ди ни иза -

бран је Ру ко мет ни клуб Ди на -
мо, ак ту ел ни је се њи шам пи он
Су пер ли ге Ср би је и тим ко ји
је у 2019. го ди ни играо у фи -
на лу Ку па на ше зе мље.

Још јед но ле по спорт ско дру -
же ње окон ча но је при год ним
кок те лом, уз ле пе же ље за но ву
го ди ну и на ду да ће но во ле то у
Пан че ву би ти још успе шни је.

се вра ти ла с при пре ма ка дет -
ске ре пре зен та ци је Ср би је.

Же сто ка кон ку рен ци ја

Жи ри Спорт ског са ве за Пан -
че ва ни је имао ни ма ло лак

задатак ка да је од лу чи вао о нај -
бо љим ју ни о ри ма, јер су и у
тој ка те го ри ји на ши су гра ђа ни
по сти за ли сјај не ре зул та те.

НОВ ЧА НЕ НА ГРА ДЕ

Као и сва ке го ди не, Град Пан че во је по себ но на гра дио сво -

је спор ти сте за по стиг ну те ре зул та те.

Ва у че ре у ви ду нов ча них на гра да за слу жи ли су: Ми лош

Ста но је вић (Ве слач ки клуб Та миш), Јо ва на Ви ћен тић (Рвач -

ки клуб Ди на мо), ка дет ска еки па Раг би клу ба Бо рац, Ања

Да ви до вић (Три а тлон клуб Та миш), Ања Цре вар (ПК Ди на -

мо), чла но ви Стре ли чар ског клу ба Пан че во Сте фан Жи кић

и Ма ри ја Љу бин ко вић, Ни ко ла Алим пић (Ау то-мо то клуб Фа -

на тик), те ка ра ти сти Ди на ма Дар ко Спа сков ски, Та ма ра Жи -

кић, Урош Пе тро вач ки, Ја на Кој чић и Алек сан дар Зде шић,

чла но ви Клу ба ди за ча те го ва Ди на мо Сте фан Др па, Кри сти -

на Цве ти ча нин, Мар ко Шу ља и Са шка Мла де но вић и чла но -

ви Атлет ског клу ба Ди на мо Ми ха ел Шу ља, Зо ра на

Бар ја ка та ро вић и Ми о на Бр кић.

Ивана Јовановић и Слободан Битевић

Звонко Димитријевић

Милица Неделковски

И будућност и легенде

Алекса Ракоњац

„Вукови” с Тамиша
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Лука Рикановић,
средњошколац:

     – Немам посебне
планове. Један дан 
ћу бити с девојком, 
а други с друштвом.

Лука Вишекруна,
средњошколац:

    – Недељом се
одмарам, а суботом, 
ако не изађем, одем 
код другарице. Иначе
излазим у „Погон” 
или „Крузер”.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Одлазеће
Имаш утисак да те све мање има.

    Да се гасиш.

    Те „одлазеће” мисли умеју да слупају.

    Неопходно је нешто стварно јако да те продрма.

    Врати ти фокус, разбукти те изнутра.

    Да себе поново осетиш као живуљку.

    Врцавог духа, здраве памети.

    Та сила, то јако, мора да си ти.

Пролазност
И реке и људи пролазе поред нас.

    Често толико брзо да их и не приметимо.

    Или нама пречесто попушта пажња.

    Јер смо презаузети сопственом пролазношћу.

    Па видимо мало шта и мало кога око себе.

    Иако су вредни.

    Не само гледања.

    Већ и посвећивања.

Старе приче
Заслепи те повремено изненадна светлост споља.

    У једном моменту помислиш да си на позорници.

    Већ у другом да си на пропитивању.

    Самоиспитивању: колико вредиш, радиш ли праве ствари.

    Знаш да нико то неће да те пита уместо тебе.

    Знаш, јер без обзира на то да ли си на бини или у себи, 

    све су то старе приче, прошао си их и опет ћеш.

Ања Милошевић,
средњошколка:

     – Тренираћу, а ако
будем стигла, ићи ћу 
с другарицом до
Београда. Викенд и
даље пролази без
учења, све до наредног
полугодишта.

Он је истин ски за љу бље ник у спорт.
У фуд бал пре све га. Тре нут но је
лич ност у жи жи, бар ка да је нај ва -
жни ја спо ред на ствар на све ту у
на шем гра ду у пи та њу. Јер је он на
че лу спорт ског ко лек ти ва ко ји је
је се њи део се зо не окон чао као ли -
дер, без по ра за. Ја сно је, још ле -
тос, ре као да му је же ља да Пан че -
во у 2020. го ди ни ко нач но до би је
фуд бал ског дру го ли га ша... Да, пред
ва ма је раз го вор са Зо ра ном На -
ун ко ви ћем, пред сед ни ком ФК-а
Же ле зни чар.

На ун ко вић је, за јед но са сво јим
нај бли жим са рад ни ком Не на дом
Бој ко ви ћем, у по пу лар ну „ди зел -
ку” до шао још 2011. го ди не, на по -
зив при ја те ља и та да шњег игра ча
Сла ви ше Па вло ви ћа Џам ба. Же ле -
зни чар је та да играо у Дру гој ју -
жно ба нат ској ли ги гру па „За пад”.

– На че лу клу ба је био Ми ро слав
Ста ни ми ро вић, са да шњи почaсни
пред сед ник, ко ји је за јед но са си -
ном Да ми ром и одр жао Же ле зни -
чар у жи во ту. Клуб та да из град -
ског бу џе та ни је до би јао ни је дан
ди нар, али већ од 2012. ства ри су по че -
ле да се ме ња ју на бо ље – при се ћа се
На ун ко вић по че та ка у са да шњем ли де -
ру Срп ске ли ге „Вој во ди на”.

У се зо ни 2011/2012. Же ле зни чар је
био дру ги на та бе ли и ни је ушао у ви ши
ранг, али оно што је нај ва жни је, имиџ
клу ба је по чео да се ме ња, а то ком пре -
ла зног ро ка оформ љен је тим с ци љем
да се у но вом шам пи о на ту „на пад не”
пла сман.

– По ја ча ли смо и играч ки, али и ру -
ко во де ћи ка дар у клу бу, а Град је уви -
део по зи тив не про ме не у на шем ко лек -
ти ву, па је ми ни мал но по мо гао на шем
клу бу. Већ у се зо ни 2013/2014. ус пе ли
смо да се пла си ра мо у но во фор ми ра ну
Вој во ђан ску ли гу „Ис ток”, али као дру -
го пла си ра на еки па, иза Сло ге из План -
ди шта. Већ на ред не го ди не, на из не на -
ђе ње свих, ус пе ли смо да се пла си ра мо
и у тре ћи ранг срп ског фуд ба ла, у Срп -
ску ли гу „Вој во ди на”, у ко јој се и са да
так ми чи мо – пре мо та ва наш са го вор -
ник филм о успе шном пу ту „ди зел ке”
из Пан че ва. 

Љу ди из упра ве Же ле зни ча ра бо ри ли
су се да овај клуб сва ке го ди не по ста не
за ни јан су бар успе шни ји од про шле,
да бу де још бо ље ор га ни зо ван, да по -
сти же још бо ље ре зул та те...

– До пре не ку го ди ну фи нан сиј ска по -
моћ од Гра да би ла је усме ре на са мо на
основ не по тре бе так ми че ња, та ко да

ниједан ула зак Же ле зни ча ра у ви ши ранг
ни је фи нан си ран из град ског бу џе та. Пр -
ва го ди на зна чај ни је по др шке клу бу од
Гра да би ла је 2018. и та да смо ус пе ли да
ста ви мо се ди шта на три би ну на СЦ-у
„Мла дост”, ура ђе не су ку ћи це за игра че
и де ле га та, из гра ђен је си стем за на вод -
ња ва ње те ре на... Све се то по кло пи ло с
про сла вом ју би ле ја, че тр де сет го ди на
ЈКП-а „Мла дост”. И тек 2019. го ди не
сте кли су се усло ви да мо же мо да раз -
ми шља мо о по ма ку на пред, о пла сма ну
у Пр ву ли гу. Дру ги клу бо ви то прет ход -
них го ди на ни су успе ва ли да ис пу не, иа -
ко су има ли сна жну по др шку из бу џе та.
Же ле зни чар пр ви пут са да има рав но -
прав не усло ве са оста лим клу бо ви ма, јер
је од лу ком Град ског ве ћа по ста вљен за
су но си о ца раз во ја фуд ба ла у Пан че ву.
Љу ди из пан че вач ког спор та зна ју да
Град из два ја озбиљ на сред ства за све
спор то ве. То не ће да по твр де са мо они
ко ји не же ле – до да је наш са го вор ник.

Зо ран На ун ко вић је 2014. го ди не иза -
бран и за нај бо љег спорт ског рад ни ка у
на шем гра ду, што је био још је дан до -
каз да је на пра вом пу ту.

– Од на шег до ла ска у клуб има мо
сјај ну са рад њу с Мун ди ја лом, нај бо љом
шко лом фуд ба ла у гра ду, па су све на -
ше мла ђе се лек ци је кон стант но у
најквали тет ни јим ли га ма Вој во ди не.
После мно го го ди на је дан пан че вач ки
фуд балер по стао је стан дард ни пр во -

тимац су пер ли га шког клу ба, а то
је наш Не ма ња Те ки ја шки, нај бо -
љи фуд ба лер су бо тич ког Спар та -
ка у ми ну лој го ди ни. Је дан од ли -
де ра Же ле зни ча ра је и мла ди Ге -
ор ги је Јан ку лов, наш су гра ђа нин,
али и ре пре зен та ти вац Се вер не
Ма ке до ни је. Ка пи тен је Да ни ло
Ко ва че вић, та ко ђе Пан че вац, ко ји
је играо и у ви шим ран го ви ма. У
наш клуб је до шао пре че ти ри го -
ди не, обе ћа ли смо је дан дру гом
да ће мо, чим се стек ну усло ви, по -
ку ша ти да ура ди мо све да Пан че -
во до би је пр во ли га ша. За де вет го -
ди на, ко ли ко смо у клу бу, у се ни -
ор ској еки пи је ра ди ло све га шест
тре не ра, са сви ма смо у до брим
од но си ма и да ље и они зна ју да су
им вра та клу ба увек отво ре на. Иа -
ко же ли мо да се пла си ра мо у ви -
ши ранг, успе ва мо да за др жи мо
ве ли ки број Пан че ва ца у еки пи, а
то је по ка за тељ да фуд бал за слу -
жу је да бу де ра ме уз ра ме с ко -
шар ком и ру ко ме том – ре као је
На ун ко вић и на ста вио:

– Нор мал но је да на пу ту до ци -
ља има мо ри ва ле и на те ре ну и

ван ње га, али оно што ми је чуд но, је сте
то да ви ше про тив ни ка има мо у свом
гра ду. Сва ко ко ме по зна је зна ко ли ко
же лим да Пан че во до би је бар дру го ли -
га ша у фуд ба лу и уоп ште ни је бит но ка -
ко се тај клуб зо ве. Али са да, ка да ми
има мо исте усло ве као и дру ги, учи ни -
ће мо све да то бу де ФК Же ле зни чар.
Ако зло на мер ни ми сле да је сва ки успех
у жи во ту по ве зан с по ли ти ком, мо гу да
ка жем да ни ја ни мо ји нај бли жи са рад -
ни ци ни смо чла но ви ни јед не вла да ју ће
стран ке. Ни смо по ли тич ки ан га жо ва ни,
али сва ка ко по др жа ва мо ова кав од нос
гра да и др жа ве пре ма спор ту. Са мо зло -
на мер ни не же ле то да при зна ју и за тва -
ра ју очи пред ни кад бо љим ста њем у
срп ском спор ту. На кра ју, же лео бих да
до дам да је наш крај њи циљ да ула сци -
ма у ви ши ранг у ства ри сма њи мо до та -
ци је из бу џе та пре ма на ма и да се та
сред ства усме ре у раз вој спорт ске ин -
фра струк ту ре на шег гра да – го то во у да -
ху је из го во рио наш са го вор ник.

Пан че вач ка „ди зел ка” је по ста ла пра -
ви хит срп ског фуд ба ла. О Же ле зни ча -
ру се при ча и пи ше. С не стр пље њем се
иш че ку је сва ка на ред на утак ми ца, сва -
ки ре зул тат... То је нор мал но, јер одав -
но љу би те љи фуд ба ла у Пан че ву ни су
би ли у при ли ци да не ки њи хов клуб бу -
де на ве ли кој сце ни. За то и је су свим
ср цем уз „Же љу”.

А. Жив ко вић

Ко шар ка ши Та ми ша ни су има ли од мо -
ра ни то ком но во го ди шњих пра зни ка,
јер у шам пи о на ту КЛС-а ни је би ло паузе.

Тим ко ји пред во ди тре нер Бо јан Јо -
ви чић уго стио је Сло бо ду из Ужи ца у
су бо ту, 4. ја ну а ра, у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту, а по сле ве ли ке не из ве сно -
сти на се ма фо ру је остао ре зул тат 66:70,
по че твр ти на ма: 20:22, 19:20, 14:16 и
13:12.

Овај су срет је по чео ми ни-све ча -
ношћу, јер је пред сед ник скуп шти не
КСВ-а Ми лош Бла го је вић уру чио при -
зна ње Ко шар ка шког са ве за Вој во ди не
Ђор ђу Дра ку ли ћу, ле ген ди пан че вач ке
и срп ске ко шар ке.

Што се утак ми це ти че, Та миш је пру -
жио сја јан от пор фа во ри ту. Дру го пла си -
ра на Сло бо да је по бе ду из во је ва ла буквал -
но у по след њим се кун да ма утак ми це.

– Опет не мо гу мом ци ма ни шта да
за ме рим. Бо ри ли су се, из га ра ли за сва -
ку лоп ту, али то је млад тим, без ис ку -
ства, и те шко мо же да се сна ђе у ова -
квим за вр шни ца ма. Ве ру јем да ће мо у
на став ку има ти и ма ло сре ће, да ће се
по вре ђе ни мом ци опо ра ви ти и да ће мо
на кра ју оства ри ти свој циљ – ре као је
тре нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

Тим из на шег гра да на ред ног ви кенда
го сту је у Ла за рев цу, где ће од ме ри ти
сна ге с Ко лу ба ром. А. Ж.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ПРИ ЗНА ЊЕ ЂОР ЂУ ДРА КУ ЛИ ЋУ

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЗОРАН НАУНКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ФК-а ЖЕЛЕЗНИЧАР

ПАНЧЕВО ЗАСЛУЖУЈЕ 
ФУДБАЛСКОГ ДРУГОЛИГАША


