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из кан це ла ри је.
По ста вља се пи -
та ње да ли се та -
ко по сту па с рад -
ни ком”, упи тао је
у пи сму чи та лац
„Пан чев ца”.

„ П а н  ч е  в а ц ”
број 1102 об ја вио
је и текст о те -
шкој са о бра ћај ној
не сре ћи ко ја се
до го ди ла 30. ја ну -
а ра у ве чер њим
са ти ма на Ба ва -
ни штан ском пу -
ту. Услед не па -
жње и пре бр зе
во жње је дан во -
зач ау то мо би ла
уда рио је у „бе-
ем-ве” ко ји је био

ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Била једном једна лепота.

Пескана, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Петак, 12. април 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Ка ква фле ка!
Устао ју тр ос. При зна јем, не баш у зо ру, не го не где око по ла
де сет. Јер сам на по слу, мај ке ми, био прет ход ног да на до по -
но ћи. Још, док сам за спао...

Сре да. Хва та ме гро зни ца. Ре дов на. Ра ди се о да ну у ко ме
се, го ди на ма, за вр ша ва из да ње но ви на ко је тре ба да бу де код
кол пор те ра већ у осам ују тро су тра дан. И не ре дов на, по ја ча -
на фр ка, јер је у пи та њу број ко ји из ла зи рав но 150 го ди на
по сле пр вог „Пан чев ца”. Ух!

По што сам кре нуо да пи шем овај текст у пр вом ли цу јед -
ни не, што ни ка да ни сам ура дио за де вет го ди на от кад сам
пр ви ме ђу јед на ки ма у ре дак ци ји нај ста ри јег жи вог не дељ -
ни ка на Бал ка ну, хо ћу да што пре ства ри ста вим на ме сто:
из ви ња вам се, при ви ле ги ја пи са ња за но ви не у пр вом ли цу
при па да мај сто ри ма, по пут Хе мин гве ја, или Та ле та, ка да се
о овом ли сту ра ди. Не ло жим се да сам бли зу сво јим идо ли -
ма, али по се бан је дан, по не ла ме емо ци ја и ето ли ца...

Знам да ти ме ко ке ти рам с гра ни цом не у ку са, ипак мо лим
пу бли ку за раз у ме ва ње: еј, 150 го ди на! Не у мр ли пра о тац Па -
вло вић по лу део би од сре ће ка да би знао да су га ње го ве но -
ви не ово ли ко над жи ве ле!

А „Пан че вац” је над жи вео и Ау стро у гар ску мо нар хи ју,
Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Кра ље ви ну Ју го сла -
ви ју, ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ и СЦГ. Сад жи ви у Ср би ји, тј. у АП
Вој во ди ни. То су са мо исто риј ске чи ње ни це, ни ма ње ни ви -
ше од то га.

По ку ша ва ли су мно ги да „ма зну” овај лист. И ни су ус пе ли.
По чев од Уга ра, пре ко Ка ра ђор ђе ви ћа, ко му ни ста, ми ло ше -
ви ће ва ца (ко ји ма је то са мо на крат ко по шло за ру ком), де е -
со ва ца, де е се со ва ца, па све до есе не со ва ца. Ду ша не мо же да
се от ме, под усло вом да је не ко или не што по се ду је.

А шта је но ви нар ство... Е, не ма ту де фи ни ци ја ко ли ко год
да их у уџ бе ни ци ма има, то је фи линг. Страст због фи не кре -
а ци је, адре на лин ски шок јер те је не што ди гло или спу сти ло,
ау то де струк ци ја ка да ни си за до во љан соп стве ним пи са њем,
бес упе рен чак и ка нај бли жем окру же њу по што ти иде ја про -
пад не, стрес ко ји све то пра ти и по тре ба да са сви ма раз ме -
њу јеш ми сли, чак и с мач ка ма што се де по про зо ри ма при -
зем них ку ћа.

Ни је пре по руч љи во за мла ђе од 99 го ди на.
За вр ши ме ди ци ну, пра ва, ин фор ма ци о не тех но ло ги је, књи -

жев ност, ар хи тек ту ру... Бу ди ме сар, пе кар, по љо при вред ник,
тр го вац, са мо не мој би ти но ви нар. Ма да, ако те ин тим но ву -
ку стрес, страст, адре на лин, кон струк ци ја и де кон струк ци ја
– пре пу сти се аван ту ри. Кад јед ном у њу кре неш, не ма на зад.
За ра ди до жи вот ну фле ку!

Има ју чи ме Пан чев ке и Пан чев ци да се ди че: у но ви на ма
мла дим век и по ра ди ли су, или су у ње му вре ме про во ди ли,
ве ли ки пе сни ци по пут Ва се Жив ко ви ћа, Јо ва на Јо ва но ви ћа
Зма ја и Ми ке Ан ти ћа. Ди рект но из овог ли ста у по ли ти ча ра
на ви со ким функ ци ја ма оти шао је Ви та Су дар ски. Илу стра -
ци је и да нас за наш лист ра ди нај на гра ђи ва ни ји у сво јој бран -
ши – Ду шан Лу двиг. За „Пан че вац” су пи са ли но ви на ри ко ји
су мо гли, или још увек мо гу, да се „угне зде” у сва кој ре дак -
ци ји у др жа ви: Не дељ ко Де а но вић, Ми лан Мир ко вић, Жи ка
Ми ло ра до вић, Зо ран Спре мо, Иван Ивач ко вић, Не над Жив -
ко вић... Тру ди мо се да бу де мо на њи хо вом тра гу.

По но сан сам што сам до ба цио до овог ко ма да но вин ског
про сто ра да из ба цим из се бе ка ко се осе ћам. По но сим се Дра -
га ном, Ацом, Јор да ном, Ми ром, Гли шом, Зо ом, Ми ла ном,
Мо цом, Ју цом. На шом ма лом ре дак ци јом.

Ми во ли мо наш по сао. Ми ни смо нор мал ни.
Пан чев ке и Пан чев ци, сре ћан вам 150. ро ђен дан

„Панчевца”.

Време лети. Само што неко бро-
ји недеље, а неко године или
деценије. Историја броји векове.
Лист који држите у рукама део је

историје Панчева век и по. У суботу,
13. априла, пуни 150 година. Сада-
шња генерација новинара „Панчев-
ца”, још у овом броју, подсећа

читаоце како је и о чему јавност оба-
вештавана и едукована у претходних
149 и кусур година на странама ових
новина.

Оп штин ски су до ви у Пан че ву и дру -
гим ме сти ма на те ри то ри ји ју жног Ба -
на та сре ди ном се дам де се тих го ди на
про шлог ве ка има ли су ве ли ке про -
бле ме са че стим слу ча је ви ма фал си -
фи ко ва ња ди пло ма.

Ла жи ра ла су се го то во сва уве ре ња,
по чев од оних о по ло же ним во зач ким
ис пи ти ма па до школ ских све до чан -
ста ва и ди пло ма о за вр ше ним фа кул -
те ти ма – пи сао је „Пан че вац” у бро ју
1102, об ја вље ном 2. фе бру а ра 1974.
го ди не.

Из ме ђу оста лог, у том тек сту је мо -
гло да се про чи та ка ко је у јед ној пан -
че вач кој фир ми из био скан дал по што
је от кри ве но да је њен се кре тар, ка да
се за по шља вао, под нео на увид фал -
си фи ко ва ну ди пло му о за вр ше ном
прав ном фа кул те ту. То је
учи нио иа ко ни је про вео
ни дан на ње му.

Слу чај „ла жне ди пло -
ме” био је опа сан и због
то га што су та да от кри ве -
ни број ни на ши су гра ђа ни
ко ји су има ли фал си фи ко -
ва не во зач ке до зво ле. Кри -
вич ним за ко ни ком ко ји је
та да био на сна зи, за та кве
пре сту пе су би ле пред ви -
ђе не пе то го ди шње за твор -
ске ка зне.

Та да шњи „Пан че вац” је
об ја вио и пи смо јед ног чи -
та о ца ко ји је скре нуо па -
жњу на то да по сто ји мо -
бинг у Фа бри ци си ја ли ца
„Те сла”. Он је оп ту жио јед -
ног од над ле жних у про -
из вод ном про це су да се
ижи вља вао над јед ном

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

пар ки ран пре ма про пи си ма
због ква ра. Убр зо по сле то га
„бе-ем-ве” се за па лио и из го -
рео, а ма те ри јал на ште та ко -
ја је при чи ње на, про це ње на
је на за то вре ме огром них де -
сет ми ли о на ди на ра.
Та да шњи „Пан че вац” је пи -

сао и о бо га том кул тур ном
жи во ту у на шем гра ду. У Кул -
тур ном цен тру је за крат ко
вре ме два пу та го сто ва ло Ју -
го сло вен ско драм ско по зо ри -
ште са сво јим гле да ним пред -
ста ва ма: ко ме ди јом Бра -
ни сла ва Ну ши ћа „Ми стер До -
лар” и дра мом „Трам вај зва -
ни же ља” Те не си ја Ви ли јам са.
У њи ма су глу ми ли Ми ша Јан -
ке тић, Рад ми ла Ан дрић и

мно ги дру ги.
Љу би те љи ма кул тур них де ша ва ња

на рас по ла га њу је би ла и ре ви ја фил -
мо ва с „Фе ста”, на ко јој је при ка за но
шест оства ре ња сед ме умет но сти. Из -
ме ђу оста лих, игра ли су та да по зна ти
фил мо ви „Је дан воз за две би тан ге” с
Ли јем Мар ви ном и Ер не стом Борг -
нај ном, „Опе ра ци ја Ша кал” са Сти -
вом Ма кви ном и „Оп сад но ста ње” чу -
ве ног ре жи се ра Ко сте Га вра са.

У Пан че ву је тих да на одр жан и фе -
сти вал ФАМ, ко ји је био по све ћен
филм ском ства ра ла штву мла дих. У
скла ду с ко му ни стич ком иде о ло ги јом
ко ја је би ла до ми нант на у свим обла -
сти ма дру штва, фил мо ви при ка за ни
на тој ма ни фе ста ци ји би ли су про же -
ти сна жном иде о ло шко-по ли тич ком
ди мен зи јом и љу ба вљу пре ма пред -
сед ни ку Ти ту.

М. Г.

мла дом рад ни -
цом та ко што ју
је те рао да че сто
ме ња рад на ме -
ста иа ко за то ни -
је имао ни ка квог
по во да.

То је обра зло -
же но на вод ним
не са ве сним ра -
дом и не за ла га -
њем те рад ни це,
иа ко, ка ко је пи -
са ло у пи сму чи -
та о ца, то ни је
би ла исти на.

„Ка да је она
оти шла да се жа -
ли, из ба че на је

ФАЛ СИ ФИ КО ВА НЕ ДИ ПЛО МЕ
ЗАДА ВА ЛЕ ГЛА ВО БО ЉЕ
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Одо бре но пре ко 
55 ми ли о на ди на ра
за на бав ку опре ме

Шта је ути ца ло на
про ду же ње ро ка 
за ре кон струк ци ју

Пред сед ник По кра јин ске вла -
де Игор Ми ро вић уру чио је у
пе так, 5. апри ла, уго во ре вред -
не 1,4 ми ли јар де ди на ра, за
фи нан си ра ње и су фи нан си ра -
ње на бав ке ме ди цин ске и не -
ме ди цин ске опре ме, као и
угово ре за ин фра струк тур на
ула га ња пред став ни ци ма здрав -
стве них уста но ва у АП Вој во -
ди ни. Ме ђу 24 здрав стве не уста -
но ве ко је ће ове го ди не би ти
опре мље не но вим апа ра ти ма
и опре мом је и пан че вач ка Оп -
шта бол ни ца, ко јој је при па ло
тач но 55.827.320,64 ди на ра.
Она је уго во ром оба ве за на да
ре а ли зу је јав не на бав ке и утро -
ши одо бре на сред ства нај ка -
сни је до кра ја ове го ди не.

За те па ре би ће ку пље ни
вред ни уре ђа ји за ди јаг но сти -
ку и ин тер вен ци је ко ји ће бол -

ни цу у Пан че ву свр ста ти ме ђу
нај о пре мље ни је у Ср би ји.

При ли ком до де ле уго во ра
Игор Ми ро вић се у обра ћа њу
но ви на ри ма освр нуо и на ре -
кон струк ци ју Ин тер ног оде ље -
ња пан че вач ке бол ни це ис та -
кав ши да оче ку је од из во ђа ча,
фир ме „Мо ду лор” из Бе о града,

да се мак си мал но ан га жу је ка -
ко би тај блок био пу штен у
рад до кра ја апри ла. Пред сед -
ник По кра јин ске вла де на гла -
сио је да да ља од ла га ња ро ка
не ће при хва ти ти.
Ипак, као што је „Пан че вац”
већ пи сао у не ко ли ко на вра та,
до по ме ра ња ро ко ва до ла зи ло

је ви ше пу та, али из оправ да -
них раз ло га.

– Као и у сва ком по слу, не -
пред ви ђе не окол но сти су не -
ми нов ност, а ов де их је би ло
од са мог по чет ка, бу ду ћи да
смо на сле ди ли не до вр шен про -
је кат и про јек тан та ко ји је
одбијао са рад њу. Се ти те се да

је ре кон струк ци ја би ла пла ни -
ра на још 2004, а ми смо тек
три на ест го ди на ка сни је ус пе -
ли да пре ђе мо с ре чи на де ла.
Не же лим да зву чим као да се
прав дам, јер знам ко ли ко смо
тру да и енер ги је чи тав мој тим
и ја уло жи ли у овај про је кат.
Све вре ме смо ра ди ли ча сно,
по ште но и тран спа рент но, па
су оправ да ња из ли шна. Ва жно
је да смо све пре пре ке успе -
шно пре ва зи шли и да мо же мо
оче ки ва ти да кра јем апри ла
Ин тер но оде ље ње бу де пу ште -
но у рад – ре као је за наш лист
др Сло бо дан Ову ка, ди рек тор
Оп ште бол ни це.

Он је под се тио да је од ла га -
ње, из ме ђу оста лог, усло ви ла
на бав ка бол нич ких се то ва вред -
них 50 ми ли о на ди на ра, ко ји
ни су би ли об у хва ће ни са мим
про јек том ре кон струк ци је, а
бит но уна пре ђу ју рад. Нај пре
је тре ба ло са че ка ти да за ову
до дат ну став ку Вла да Вој во ди -
не одо бри сред ства, а он да је
тен дер ка снио због при пре ме
про јект не до ку мен та ци је.

Ипак, мо жда нај ве ћи про блем,
ко ји је умно го ме оте жао ре -
кон струк ци ју и оне мо гу ћио бр -
жи за вр ше так по сла, би ла је
не мо гућ ност из ме шта ња оде -
ље ња хе мо ди ја ли зе.

– С об зи ром на чи ње ни цу да
има мо пре ко 150 па ци је на та
на хе мо ди ја ли зи, ни је би ло мо -
гу ће те љу де пре ме шта ти у дру -
гу уста но ву. По сто ја ла је иде ја
да се оде ље ње пре се ли у про -
сто ри је бол нич ког ре сто ра на,
али од те оп ци је се од у ста ло
због пре ви со ке це не та квог про -
јек та. На кра ју је оде ље ње ра -
ди ло то ком це ле ре кон струк -
ци је, ни смо од би ли ни јед ног
па ци јен та и за то вре ме је ура -
ђе но пре ко 20.000 хе мо ди ја -
ли за. Тај спрат је ујед но и пр -
ви ре кон стру и сан и пу штен у
рад кра јем про шле го ди не –
под се тио је Ову ка.

Под се ћа ња ра ди, укупна
вред ност ра до ва на ре кон струк -
ци ји Ин тер ног оде ље ња из но -
си 467.411.960,14 ди на ра с
ПДВ-ом.

Д. Ко жан

ПО КРА ЈИН СКА ВЛА ДА УЛА ЖЕ У ОП ШТУ БОЛ НИ ЦУ

ЗАВРШЕТАК РА ДО ВА ДО КРА ЈА АПРИ ЛА

У НА ЈА ВИ ОБНОВА ОСТАТ КА КОМ ПЛЕК СА

Бол ни ца је и то ком про шле го ди не, за хва љу ју ћи сред стви -

ма из По кра ји не у ви си ни од око 32 ми ли о на ди на ра, већ

на ба ви ла ве ли ки број но вих уре ђа ја. По ред још јед ног кон -

тин ген та опре ме ко ји ће са да сти ћи, по сто је обе ћа ња из

Кан це ла ри је за јав на ула га ња да ће ове го ди не би ти одо -

брен и но вац за ре кон струк ци ју свих оста лих обје ка та у кру -

гу Бол ни це.

Панчевачком здравству свиће

У кон фе рен циј ској са ли До ма
вој ске у Пан че ву у уто рак, 16.
апри ла, од 18 са ти, би ће одр -
жа на про мо ци ја књи ге о пу ков -
ни ку Љу бо ми ру То ми ћу Љу би
ко ји је по ги нуо то ком бом бар -
до ва ња Ср би је 1999. го ди не.

Он је у то вре ме био на функ -
ци ји на чел ни ка Про тив ва зду -

шне од бра не Пр ве ар ми је Вој -
ске Ср би је и Цр не Го ре, а стра -
дао је у ка сар ни у Топ чи де ру
по след њег да на мар та 1999.

Пи са ње и штам па ње књи ге
о То ми ћу ини ци ра ло је и ор га -
ни зо ва ло Удру же ње за не го ва -
ње тра ди ци ја 51. оклоп но-ме -
ха ни зо ва не бри га де. М. Г.

У ДО МУ ВОЈ СКЕ, 16. АПРИ ЛА

Књи га о хероју Љуби
Про шлог ви кен да, пре ци зни је
7. апри ла, пет на ест на ших су -
гра ђа на за вр ну ло је ру ка ве и
са мо и ни ци ја тив но очи сти ло
Пе ска ну. Из ба ра на по те зу из -
ме ђу Же ле знич ке ста ни це Пан -
че во –Ва рош и Спорт ског цен -
тра укло ње но је че тр де се так
џа ко ва раз ли чи тог ђу бре та и

из ва ђе но исто то ли ко гу ма.
Реч је о дру штве но од го вор -

ној кам па њи на шег су гра ђа -
ни на Ми ла на Го ци ћа, ко ја тра -
је већ две не де ље, и он пу тем
дру штве не мре же „Феј сбук”
по зи ва су гра ђа не да му се
придру же у еко ло шким ак тив -
но сти ма. З. Ст.

АК ЦИ ЈА ЕКО ЛО ШКИ СВЕ СНИХ ГРА ЂА НА

Пан че вач ко про ле ће

Пр ви из во ђач ки ан самбл и на -
род ни ор ке стар КУД-а „Стан -
ко Па у но вић НИ С–РНП” уче -
ство ва ли су у про гра му 19. фе -
сти ва ла кул тур но-умет нич ких
дру шта ва Ср би је, ко ји је одр -
жан 6. и 7. апри ла у Чач ку.
Фе сти вал је ор га ни зо вао Са вез
ама те ра Ср би је, а на сту пи ло је
19 фол клор них ан сам ба ла из:
Се вој на, Ва ље ва, Сви лајн ца,
Ужи ца, Но вог Па за ра, Ле по са -
ви ћа, Не го ти на, Вр шца, Бе шке,
Кра ље ва, Осе чи не, Пан че ва,

Чач ка, Бо га ти ћа, Но вог Са да,
Бе о гра да и Кра гу јев ца.

Чла но ви КУД-а „Стан ко Па -
у но вић НИ С–РНП” пред ста -
ви ли су се пе сма ма из Хо мо -
ља, ко лом по лом ка из се ве ро -
и сточ не Ср би је и вла шким
игра ма. Пан че вач ки ан самбл
осво јио је че твр то ме сто у
укуп ном пла сма ну, сре бр ну
пла ке ту и спе ци јал ну на гра ду
за ори ги нал ну но шњу у ко ре -
о гра фи ји „Срп ске пе сме и игре
из Хо мо ља”.

КУД „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП”

Успех наших 
фолклораша у Чачку

Пан че вач ка по ли ци ја је са оп -
шти ла да је ухап си ла Д. Ј.
(1985) из Шап ца због по сто ја -
ња осно ва сум ње да је по чи -
нио кри вич но де ло нео вла шће -
на про из вод ња и ста вља ње у
про мет опој них дро га.

По ли ци ја је код ње га, док се
на ла зио у ау то бу су на глав ној
ау то бу ској ста ни ци у Пан че ву,
у ран цу про на шла и за пле ни ла
ви ше од два ки ло гра ма ам фе -
та ми на. Ухап ше ном је од ре ђе -
но за др жа ва ње од 48 са ти, а
на кон ис те ка дво днев ног при -
тво ра уз кри вич ну при ја ву је
при ве ден у Ви ше јав но ту жи -
ла штво у Пан че ву.

Под се ћа мо, уко ли ко се узи -
ма у ма лим ко ли чи на ма, ам -
фе та мин или спид (име под
ко јим је та ко ђе по знат) мо же
да до при не се по ја ча ном осе -
ћа ју са мо по у зда ња, фи зич ке
сна ге и из др жљи во сти.

Ме ђу тим, ако се узме у ве -
ћој до зи, ова дро га мо же да
иза зо ве на гли по раст крв ног
при ти ска и из не над ни шлог
или ср ча ни удар. Уко ли ко се
за вр ши без то га, по сле ди це узи -
ма ња ам фе та ми на су су ва уста,
зно је ње, по ви ше на тем пе ра ту -
ра, де пре сив но и ле тар гич но
рас по ло же ње.

М. Г.

СА ОП ШТЕ ЊЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Нар ко-ди лер ухапшен
на главној ста ни ци

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

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

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

Та ко са да ко ри сни ци услу -
га За во да „Пан че вац” има ју
при ли ку да су бо том ура де
ул тра звуч ни пре глед аб до -
ме на и ма ле кар ли це, ко ји
оба вља ра ди о лог др Љу би -
ца Ла зић из Кли нич ког цен -
тра Ср би је. До вољ но је рећи

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

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

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

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

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

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

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

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

лант на хи рур ги ја, а све
интер вен ци је, као и до дат -
не хи рур шке и кон сул та тив -
не пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ци ја ли ста
аб до ми нал не хи рур ги је из
Оп ште бол ни це Пан че во.

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по себ -

но он да ка да је
нео п ход но ура -
ди ти пре гле де и
ана ли зе на јед -
ном ме сту и до -
би ти ре зул та те
што пре. С тим
у ве зи, тре ба
под се ти ти и на
то да се у За во -
ду, при ме ра ра -

ди, све вр сте ле кар ских уве -
ре ња из да ју за мак си мал но
два са та.

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

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

Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900.

СВАКЕ СУБОТЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин

УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА

+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин

Прегледе обавља 

dr sc. med. 
Слободан Томић
(Институт „Дедиње”)

Заказивање радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900



Дис кри ми на ци ја Ро ма по сто ји сву где, а не би тре ба ло
да је има. Ка да по гле дам ме ди је с на ци о нал ном фре -
квен ци јом, не ма те ни јед ног Ро ма ко ји во ди днев ник,
вре мен ску прог но зу, спо рт, а има мо шко ло ва ни ка -
дар. Ро ми и Ср би увек су би ли по ве за ни кроз исто ри -
ју и де ли ли за јед нич ку суд би ну у свим ра то ви ма. Ако
смо у стра да њу би ли јед но, хај де да то бу де мо и у
живо ту.

(Со лист ки ња Опе ре Срп ског на род ног по зо ри шта у
Но вом Са ду На та ша Та сић Кне же вић, те ле ви зи ја Н1,
8. април)

* * *
На ше при ста ја ње на за бо рав до ве ло је до то га да се са
муч ног стра да ња у Ја се нов цу скол ни све тлост ре флек -
то ра. Пр ви филм о овом ло го ру сни ма се у Хр ват ској, а
на то та ко ђе при ста је мо због иде је да не ма мо пра во на
сво ју исто ри ју. Иде ја за филм ба зи ра на је на при чи о
же ни ко ја је спа са ва ла де цу, срп ску али и је вреј ску и
ром ску. До бра на ме ра ми ни стра да се при ча о том зло -
гла сном ми ту при хва ће на је за то као из у зе тан иза зов
ко ји би тре ба ло бар за ми ли ме тар да по ме ри иде ју ко ју
има мо о се би, иде ју о са мо по ри ца њу.

(Ре ди тељ Емир Ку сту ри ца, РТС, 10. април)

* * *

* * *
Да нас је на де лу гло бал на ду хов на и кул тур на ре гре си -
ја у ко јој се на ла зи цео свет, а не са мо на ша ма ла, мар -
ги на ли зо ва на и пе ри фер на сре ди на. Из гле да да је про -
шло до вољ но го ди на од јед не ве ли ке ка та стро фе ка ква
је би ла Дру ги свет ски рат да љу ди пре ста ју да раз ми -
шља ју о ствар ној истин ској це ни жи во та и ре ле вант них
вред но сти у том жи во ту. Кри те ри јум пре ма вред но сти -
ма се про ме нио у ду ху нео ка пи та ли стич ког све та у ко -
јем жи ви мо. Сти дим се што жи вим у вре ме ну ко је не
за слу жу је пар ти ци па ци ју озбиљ ног чо ве ка.

(Ре ди тељ Ђор ђе Ка ди је вић, „Блиц”, 7. април)

* * *
Ја мо гу да за ме рим да ап со лут но ни смо гла сни, или
ни смо до вољ но гла сни. Укло пи ли смо се у тренд сту -
пи ди за ци је дру штва, тренд у ко ме се све ма ње ула же у
обра зо ва ње, у на у ку још ма ње, у ко ме се пре ко те ле ви -
зи је на ме ћу дру ге те ме. Ва жно је да што ма ње зна мо,
да се што ма ње пи та мо и ми смо на то при ста ли и
уљуљ ка ли се јер за глу пљи ва ње ста нов ни штва је свет -
ски тренд.

(Ван ред на про фе сор ка Би о ло шког фа кул те та Би ља -
на Стој ко вић, „Да нас”, 5. април)

* * *

* * *
Сла ви мо ис кљу чи во наш хе ро и зам и на ше по бе де, без
са гле да ва ња ко ли ко је жи во та та по бе да ста ја ла и без
при зна ва ња пра ва ци вил них жр та ва ра та. На чин на ко -
ји по ли ти ча ри ко ке ти ра ју с рат ним зло чин ци ма, не са -
мо у Хр ват ској не го и у дру гим пост ју го сло вен ским ре -
пу бли ка ма, вра ћа нас на траг. Тре ба ло би да ЕУ у тим
слу ча је ви ма од луч ни је ре а гу је. Жи ви мо у вре ме по пу -
ли зма у Евро пи, у ко јем је још лак ше на па да ти ак ти ви -
сте за људ ска пра ва, но ви нар ке и но ви на ре, ре ди тељ ке
и ре ди те ље. То ко ри сте они ко ји и жи ве од го во ра мр -
жње у јав ном про сто ру. Ов де је реч о де мо ни за ци ји ор -
га ни за ци је ко ја при ку пља по дат ке о свим жр тва ма, па
та ко и о уби је ним Ср би ма и дру гим не хр ва ти ма. Због
то га је „Documenta”, баш као и не ки но ви на ри, из ло же -
на ха ран га ма и ху шкач ким кам па ња ма.

(Хр ват ска ми ров на ак ти вист ки ња Ве сна Тер ше лич,
DW, 8. април)
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КОНЦЕПТ

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

Ор га ни зо ва на гру па оме та ла го вор ни ка
Ка ше та чи ма по ле те ла
пе пе ља ра

Го во ри ли Ми ја и ло вић,
Крањц, Ва син 
и Јо ва но вић

На де се том про те сту „1 од 5
ми ли о на”, 5. апри ла, оку пио
се ве ли ки број гра ђа на. Као и
до сад, за по чет је ис пред Кул -
тур ног цен тра на Кор зоу. Оку -
пље ни ма су се обра ти ли Вељ -
ко Ми ја и ло вић, пред сед ник По -
ли циј ског син ди ка та Ср би је,
Не ма ња Крањц, но ви нар из
Пан че ва, Ми ро слав Ва син, не -
ка да шњи функ ци о нер ДС-а, и
Ни ко ла Јо ва но вић, од бор ник
На род не стран ке у Скуп шти ни
гра да Бе о град.

Овај скуп је био дру га чи ји
од прет ход них због два мо мен -
та: пр во, ор га ни зо ва на гру па

ометала је јед ног од го вор ни ка
и, дру го, из јед не згра де у Ули -
ци Пе тра Ара чи ћа ка гра ђа ни -
ма ко ји су ше та ли, по ле те ла је
ста кле на пе пе ља ра. Ни ко ни је
по вре ђен, али су ор га ни за то ри
про те ста тај чин ока рак те ри са -
ли као по ку шај уби ства и тра же
од Основ ног ту жи ла штва у Пан -
че ву да учи ни све у про на ла же -
њу и иден ти фи ко ва њу по чи о -
ни ца овог де ла, те да по кре не
кри вич ни по сту пак про тив ли -
ца ко је је овај на пад по чи ни ло.

Ско ро па ма ски ра на гру па
ко ју су чи ни ли му шкар ци с кач -
ке ти ма и ка пу ља ча ма и ви со ко
по диг ну тим краг на ма до ба ци -
ва ла је пред сед ни ку По ли циј -
ског син ди ка та Ср би је Ми ја и -
ло ви ћу: „Ве љо, ло по ве!”, уз гла -
сне зви жду ке. Он се од лич но
сна шао ре кав ши да је то што су
по сла ти и ор га ни зо ва ни упра -
во по твр да чи ње ни це да про -

тести тре ба да се одр жа ва ју, као
и да се ра ди о до ка зу да је у пи -
та њу де мо крат ски про тест, с об -
зи ром на то да и они мо гу да
до ба цу ју шта им је во ља. Уз по -
моћ дла но ва и пи штаљ ки Ми -
ја и ло ви ћа су по др жа ли сви оста -
ли оку пље ни, а за ма ски ра ни су
се убр зо уда љи ли.

Крањц је ре као да је нај ва -
жни је ство ри ти та кву ат мос -
фе ру у др жа ви да власт ко ју
гра ђа ни не же ле са ма то схва -
ти и пре пу сти дру ги ма сво ја
ме ста без дра ме.

Ср би ја хо ће исти ну, а не лаж
– био је лајт мо тив Ми ро сла ва
Ва си на. Ка зао је и да је тач но
да се ов де увек те шко жи ве ло,
али да на род не ће да га власт
и да ље иг но ри ше или на зи ва
по грд ним име ни ма, да би на
кра ју по звао оку пље не да 13.
апри ла бу ду при сут ни „ра ђа њу
сло бо де и исти не”.

Не што оштри ји био је Јо ва -
но вић, ко ји је ис про зи вао власт
због про па да ња ве ли ких др -
жав них фир ми, као и не про -
фе си о нал не ме ди је чи ји је је -
ди ни циљ да се утр ку ју у хва -
ло спе ви ма упу ће ним они ма
што их пла ћа ју за то. До дао је
да је Ср би ја на из ди са ју ка да је
реч о еко но ми ји, а да исто вре -
ме но у бу џе ту има ме ста за
гран ди о зне објек те по пут но -
вог ста ди о на.

Гра ђа ни су за тим про ше та -
ли ули ца ма Вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка, Жар ка Зре ња ни на и
ге не ра ла Пе тра Ара чи ћа. На -
ред ни скуп је за ка зан за сле де -
ћи пе так.

По ве ћан број
корисни ка со ци јал не
за шти те

Уме шни ди рек то ри
уста но ва кул ту ре,
каже Ро тар

Град ски већ ни ци су 9. но вем -
бра пред со бом има ли је да на -
ест те ма за раз ма тра ње. Не ке
од њих „во же не” су об је ди ње но.

Пр во је пред ста вљен из ве -
штај о ра ду, као и онај фи нан -
сиј ски, Цен тра за со ци јал ни
рад „Со ли дар ност” за 2018.

Уво ђе ње га са и но ви
аутомо бил

В. д. ди рек то ра те уста но ве Ве -
сна Јо ва но вић оп шир но је из -
ла га ла чи ме се све ба вио тим
на чи јем је она че лу.

– Про шле го ди не смо има ли
19.957 услу га, а из да ли смо
1.606 уве ре ња. На те ре ну смо
би ли 650 пу та. Во ди ли смо око
три хи ља де струч них по сту па -
ка. На рав но, мно го са ти смо
про ве ли у не по сред ном ра ду с
ко ри сни ци ма. До не ли смо 7.170
ре ше ња. Ва жно је ре ћи да има -
мо по ве ћа ње бро ја ко ри сни ка
со ци јал не за шти те. Ак тив ни ко -
ри сни ци те шко успе ва ју да про -
ме не свој жи вот, ни шта на томе
не ра де, већ тра же и оства ру ју
све ви ше услу га и пра ва ка ко
би основ не ег зи стен ци јал не по -
тре бе за до во љи ли и одр жа ли
функ ци је по ро ди це. Због тран -
зи ци је и гу бит ка по сла гра ђа -
ни за па да ју у ста ње со ци јал не
по тре бе и тра же нов ча ну по -
моћ. Про шле го ди не смо пр ви
пут из бу џе та Ре пу бли ке Ср би -
је до би ли сред ства за око хи -
ља ду ко ри сни ка ко ји ма смо
поде ли ли јед но крат ну нов ча ну
по моћ. План ра да за 2019.

годину не раз ли ку је се од оног
за 2018. го ди ну – ег закт не број -
ке и по ја ве под ву кла је Ве сна
Јовано вић.

Она је до да ла да, ипак, по -
сто је раз ли ке у иде ја ма. Јед на
од њих је да се уста но ви до пу -
сти да за по сли још струч них
ли ца. У пла ну в. д. ди рек то ра
је да се за „Со ли дар ност” ку пи
но ви ау то мо бил, а ка ко је ре -
кла, ње на иде ја је и да се у
Цен тар уве де гас, ка ко се ви ше
не би гре ја ли на угаљ, јер ова -
ко по сто ји по тре ба да се за по -
шља ва ло жач.

Оно што је за и ста ва жно, је -
сте чи ње ни ца да се осни ва но -
ва град ска уста но ва за услу ге
из до ме на со ци јал не за шти те,
чи ја ће над ле жност би ти и
брига о Си гур ној ку ћи, а све ће
фи нан си ра ти ло кал на са мо -
упра ва.

Злат на дир ка

О ра ду Кул тур ног цен тра Пан -
че ва, До ма кул ту ре „Вук Ка ра -
џић” из Омо љи це и До ма кул -
ту ре „Жар ко Зре ња нин” из Ива -
но ва го во рио је већ ник за ду -
жен за кул ту ру Не ма ња Ро тар:

– Кул тур ни цен тар је имао
бо гат про грам. По зо ри шни
живот гра да уве ли ча ле су пред -
ста ве ко је су до ла зи ле из пре -
сто ни це, а КЦП је по тра ди -
ци ји имао и јед ну ко про дукци -
ју ко ја је од лич но при хваћена,
чи ме се на до ме шта бол на чи -
ње ни ца да гра ду не до ста је про -
фе си о нал но по зо ри ште. Би ло
је не ко ли ко ве о ма зна чај них
фе сти ва ла, ме ђу ко ји ма бих
ис та као два де сет го ди на џе за.
Има ли смо не што што ни је
има ла Ср би ја до сад: спек та -
ку лар но го сто ва ње „Клеј тон-
Ха мил тон џез ор ке стра”, тре -
нут но нај зна чај ни јег биг бен -
да на све ту. Они рет ко долазе

у Европу, а би ли су у Пан че ву,
па је ти ме наш „Џез фе сти -
вал” до дат но по стао на да ле ко
по знат.

Он је ре као да је за ни мљив
био и „Кла сик фест”, с див ним
за вр шним кон цер том на ко јем
је из ве де на филм ска му зи ка.

– Ва жни су нам и ли ков ни и
деч ји про гра ми. Уз то, пр ви у
зе мљи по се ду је мо нај са вре ме -
ни ји ди ги тал ни про јек тор, у че -
му нам је по мо гао НИС. Оно
што мо гу као већ ник да по хва -
лим, је сте да ди рек то ри уста -
но ва кул ту ре уме шно с дру гих
ни воа вла сти пре ко про јект ног
фи нан си ра ња до би ја ју сред ства
за про гра ме и ре кон струк ци ју
згра да. То се од но си и на до -
мо ве кул ту ра у на се ље ним ме -
сти ма. Ина че, Пан че во је ку -
ри о зи тет у др жа ви јер ни ко не
фи нан си ра де вет та квих уста -
но ва по се ли ма. По сто ји, та ко,
леп ме ђу на род ни фе сти вал хар -
мо ни ке „Злат на дир ка” у Ива -
но ву: они су из би ли на пр во
ме сто по ква ли те ту и за се ни ли
Со ко ба њу, ко ја је би ла тра ди -
ци о нал ни ли дер. Про гра ми, ге -
не рал но, на ни воу су озбиљ ног
умет нич ког из ра за и уз др жа -
ва ју се од ки ча – под ву као је
Ро тар.

За вод за за шти ту спо ме ни ка
кул ту ре је ра зним ма ни фе ста -
ци ја ма обе ле жио ју би леј од 25

го ди на по сто ја ња: ор га ни зо ва -
не су из ло жбе и пре да ва ња, из -
да те су пу бли ка ци је. Би ло је и
ра до ва на спо ме ни ци ма кул -
ту ре, ко ји су пла ће ни из ре пу -
блич ког бу џе та – са на ци ја ком -
плек са „Стра ти ште” и спо ме -
ни ка на Чар да ку по све ће ног
стра да лим Је вре ји ма.

За по че та је ре кон струк ци ја
фа са де и де ко ра тив не пла сти -
ке на зво ни ку Пре о бра жен ске
цр кве у Пан че ву.

Раг би сти у но вом про сто ру

Град се при ја вио на јав ни кон -
курс за по др шку је ди ни ца ма
ло кал не са мо у пра ве у спро во -
ђе њу омла дин ске по ли ти ке на
ло кал ном ни воу про јек том
„Рад ном прак сом до но вих рад -
них ме ста”. Циљ је да се и
овако по ку ша да се ути че на
сма ње ње ду го роч не не за по сле -
но сти кроз умре жа ва ње с по -
сло дав ци ма у на шем гра ду.
Укуп на вред ност про јек та је
3.600.000 ди на ра.

Рас пи сан је оглас за да ва ње
у за куп се дам на ест је ди ни ца
по слов ног про сто ра на пет го -
ди на пу тем јав ног над ме та ња.
Рок за под но ше ње при ја ва је
22. април. По том је ван по -
ступ ка јав ног над ме та ња у за -
куп дат по слов ни про стор у
Ули ци осло бо ђе ња 31 Раг би
клу бу „Ди на мо 1954”, јер се
ра ди о удру же њу гра ђа на ко је
не оства ру је про фит. „Ус кр шњи
ба зар” по стао је град ска
манифе ста ци ја.

На кра ју је при хва ћен текст
од лу ке о спро во ђе њу по ступ ка
јав не на бав ке за ре а ли за ци ју
про јек та „Из град ња по та ми -
шког ко лек то ра – тре ћа фа за”.
Ра ди се о 178,5 ми ли о на ди на -
ра. Тре ба ло би да Упра ва за ка -
пи тал на ула га ња АП Вој во ди -
не пре ба ци 86 ми ли о на ди на -
ра, а оста так ће пла ти ти Град.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

СПЕК ТА КУ ЛАР НИ ЏЕЗ У НА ШЕМ ГРА ДУ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Због транзиције и
губитка посла
грађани западају у
стање социјалне
потребе и траже
новчану помоћ.

Градски већници разматрали једанаест тема
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Свет ски дан здра вља обе ле жа ва се ши -
ром све та сва ког 7. апри ла, под по кро -
ви тељ ством Свет ске здрав стве не ор га -
ни за ци је. Пи та ли смо су гра ђа не ко ли -
ко они во де ра чу на о свом здра вљу.

МИ РО ЉУБ ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ, 
агро ном у пен зи ји:

– При лич но че сто од ла зим код ле -
ка ра. Тру дим се да во дим ра чу на. Код
ле ка ра се ду го че ка, по го то во за спе -
ци ја ли стич ке пре гле де. Ина че жи вим
у Ка на ди, али ни та мо ни је мно го бо -
љи здрав стве ни си стем не го ов де.
Исто се ду го че ка, не кад и не ко ли ко
ме се ци. И кад до ђеш на ред, пре глед
тра је не ко ли ко ми ну та. Чи ни ми се
чак да се си ту а ци ја по гор ша ла. У Ср -
би ји има здрав стве них уста но ва ко је
ве о ма до бро ра де.

ВИ ТО МИР ЦВЕТ КО ВИЋ, пен зи о нер:
– Имам про блем са ше ће ром, па

че ти ри пу та днев но при мам ин су лин
и мо рам сва ког ме се ца да идем код
док тор ке за ле ко ве. Не кад се де си и
не што не пред ви ђе но. Тру дим се да

се па зим и да се не раз бо ле вам че сто.
У ам бу лан та ма ми сме та ду го че ка -
ње, као и то што и ка да си пр ви на
ли сти и имаш за ка зан пре глед, то не
зна чи да ћеш би ти пр ви на ре ду.

ПЕ ТАР ПО ПО ВИЋ, 
рад ник у обез бе ђе њу:

– Бри нем по ло вич но. Не кад ми
до са ди да се ле чим. Пре пи шу ми
не ку те ра пи ју, а ја је не пи јем ре -
дов но. Кре нем ам би ци о зно, из др -
жим не ко вре ме, па ка сни је про ме -
ним. Ге не рал но сам здрав, па сам
ваљ да за то та ко ко мо тан. Наш здрав -
стве ни си стем ни је ни бо љи ни го ри
од др жа ве. Мно ги ка жу да здрав ство
не ва ља, али мо жда наш здрав стве -
ни си стем над ма шу је др жа ву по ква -
ли те ту. Мо жда се ов де и тру де да
бу де до ста олак ши ца за здрав ствено,
али ми слим да нам фа ли но вац.

ЈЕ ЛЕ НА РАЈ КОВ, ме ди цин ска се стра:
– Искре но, идем код ле ка ра са мо

ка да ме не што за бо ли. Тру дим се да
во дим ра чу на о здра вљу кроз бо љу

ис хра ну и фи зич ку ак тив ност кад год
сам у мо гућ но сти. Код нас мо жда ни -
је до вољ но по диг ну та свест баш о зна -
ча ју пра вил не ис хра не. Ло ша ис хра -
на је оки дач за мно ге здрав стве не
про бле ме. На дам се да ће се то по -
бољ ша ти с вре ме ном.

ДРА ГА НА ПЕ РА НИЋ, еко но ми ста:
– Де цу ре дов но во дим на пре гле де,

али за се бе имам вр ло ма ло вре ме на.
Пу но се че ка на пре глед и то ме нер -
ви ра. Чак и ка да је хи тан слу чај у пи -
та њу, ка да де те има тем пе ра ту ру, опет
се че ка, ни та да се не во ди ра чу на ко
има пред ност. 

НА ТА ША КР СТИЋ, 
еко ном ски тех ни чар:

– Ми слим да не бри нем до вољ но о
здра вљу. Осе ћам се до бро. Ваљ да сви
ми са мо ка да за гу сти, иде мо код ле -
ка ра, што ни је до бро. Пре вен ци ја ми
је ва жна, а при ме њу јем на род ну ме -
ди ци ну.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

Ј. РАЈКОВП. ПОПОВИЋ Д. ПЕРАНИЋ Н. КРСТИЋ

КО ЛИ КО ВО ДИ ТЕ РА ЧУ НА О ЗДРА ВЉУ?

Код ле ка ра кад за гу сти

В. ЦВЕТКОВИЋМ. ЈОВИЋЕВИЋ

ХРОНИКА

Инвеститорима из
Немачке биће без накнаде
уступљена још једна
парцела грађевинског
земљишта

Град Панчево тражи
фирму која ће саградити
нову аутобуску станицу и
обављати градски и
приградски превоз
путника

Од бор ни ци Скуп шти не гра да јед но -
гла сно су, на сед ни ци одр жа ној 5.
апри ла, усво ји ли ела бо рат о оправ да -
но сти оту ђе ња не из гра ђе ног гра ђе вин -
ског зе мљи шта не по сред ном по год -
бом, као и текст На цр та уго во ра о оту -
ђе њу без на кна де при вред ном дру -
штву „ЗФ Ср би ја д. о. о. Пан че во”. Ти -
ме су до дат но олак ша ли усло ве за по -
че так ра да ове ве ли ке не мач ке фа -
бри ке у на шем гра ду, ко ји је на ја вљен
за не што ви ше од два де сет да на.

Обра ћа ју ћи се од бор ни ци ма, гра -
до на чел ник Пан че ва Са ша Па влов
до дао је да ће ови до ку мен ти нај пре
би ти по сла ти Град ском пра во бра ни -
ла штву, а оно ће их про сле ди ти Вла -
ди Ср би је. Та др жав на ин сти ту ци ја
ће по том да ти сво ју са гла сност за
усту па ње град ског гра ђе вин ског зе -
мљи шта не мач кој фа бри ци, чи ме ће
се сте ћи сви усло ви да тај про цес бу -
де прав но за вр шен.

Важна одлука

Па влов је ис та као да је по че так ра да
не мач ке фа бри ке од не мер љи вог зна -
ча ја за Пан че во и ју жни Ба нат.

– Ова ин ве сти ци ја и из ра да ела бо -
ра та су пот пу но оправ да ни, јер ће
омо гу ћи ти отва ра ње ве ли ког бро ја
рад них ме ста у но вој фа бри ци и за -
по шља ва ње ви со ко ква ли фи ко ва не рад -
не сна ге. То је бу дућ ност на шег гра да
и бу дућ ност мла дих ка да је реч о њи -
хо вом обра зо ва њу и за по шља ва њу. За -
то ми је да нас жао што ова скуп шти -
на не ра ди у пу ном ка па ци те ту, од но -
сно за то што ни су сви од бор ни ци ту.
Ово је кру ци јал но пи та ње, из ван сва -
ке по ли ти ке – из ја вио је Па влов.

Под се ћа мо, од бор ни ци опо зи ци -
је су не дав но до не ли од лу ку да до

да љег бој ко ту ју сед ни це град ске
скуп шти не.

Од бор ни ци су по том усво ји ли од -
лу ку о да ва њу кон це си ја за вр ше ње
ли ниј ског ау то бу ског пре во за пут -
ни ка на те ри то ри ји на шег гра да,
као и за из град њу но ве ау то бу ске
ста ни це.

Обра зла жу ћи Од лу ку о усва ја њу
кон це си о ног ак та за по ве ра ва ње ових
де лат но сти не ком ау то-пре во зни ку,
члан Град ског ве ћа Ми лен ко Чуч ко -
вић, за ду жен за стам бе но-ко му нал -
не по сло ве и са о бра ћај, ре као је из -
ме ђу оста лог да је од лу ци о кон це -
си о ном ак ту прет хо ди ла из ра да де -
таљ ног про јек та. Из ра ди ла га је Ко -
ми си ја за спро во ђе ње јав но-при ват -
ног парт нер ства и до ста ви ла Вла ди
Ср би је, ко ја је 15. мар та ове го ди не
да ла по зи тив но ми шље ње.

– Шта овом од лу ком же ли мо да
до би је мо? Пре све га да Град Пан че -
во обез бе ди бо љи град ски и при град -
ски пре воз пут ни ка, по бољ ша ње во -
зног пар ка и из град њу но ве ау то бу -
ске ста ни це. На пр вом ме сту Град
Пан че во же ли да уна пре ди во зни
парк град ског пре во зни ка. То ће би -
ти је ди но мо гу ће на бав ком ше зде сет
но вих ау то бу са, што ће би ти оба ве за
кон це си о на ра од но сно бу ду ћег

приват ног парт не ра Гра да Пан че ва
– ре као је Чуч ко вић.

Он је до дао да ће фир ма ко јој град
Пан че во бу де по ве рио пре воз и из -
град њу но ве глав не ау то бу ске ста ни -
це мо ра ти да нај ка сни је у ро ку од
три ме се ца од пот пи си ва ња уго во ра
на ба ви и пу сти у са о бра ћај де сет но -
вих ау то бу са. Пре о ста лих пе де сет во -
зи ла би ће ку пље но у ро ку од шест
ме се ци од да на пот пи си ва ња уго во -
ра, а сва мо ра ју да има ју нај но ви је
мо то ре, „Еу ро 6”. У ро ку од го ди ну
да на од пот пи си ва ња уго во ра би ће
са гра ђе на но ва ау то бу ска ста ни ца.

Приватни партнер

Чуч ко вић је ре као и да ће фир ма ко јој
Град Пан че во усту пи кон це си ју за вр -
ше ње град ског и при град ског ли ниј -
ског пре во за мо ра ти и да пла ти ула -
зну на кна ду од че тр де сет пет ми ли о на
ди на ра Гра ду Пан че ву у ро ку од три -
де сет да на од за кљу че ња уго во ра.

Об ја шња ва ју ћи од бор ни ци ма због
че га је град ска власт од лу чи ла да
град ски и при град ски ау то бу ски пре -
воз пут ни ка на те ри то ри ји Пан че ва
усту пи не ком при ват ном парт не ру,
он је ре као да је утвр ђе но да не по -
сто ји мо гућ ност да АТП ула же но -
вац у нео п ход ну об но ву во зног пар -

ка, што је услов за одр жа ва ње ре да
во жње тог пред у зе ћа.

Чуч ко вић је до дао да ће усту па ње
кон це си је за вр ше ње ау то бу ског пре -
во за до при не ти и чи сти јем ва зду ху у
Пан че ву, јер ће по сто је ћи за ста ре ли
во зни парк АТП-а би ти за ме њен но -
вим ау то бу си ма. Са мим тим ће се
сма њи ти еми си ја штет них из дув них
га со ва.

Ре као је и да АТП сва ко днев но рад -
ним да ни ма у Пан че ву пре ве зе пре ко
130.000 љу ди, а са мо за Бе о град 48.000
пут ни ка. До дао је да ће на бав ка но -
вих ау то бу са до при не ти сма ње њу, а
мо жда и га ше њу ди вљег пре во за.

Од бор ни ци Скуп шти не гра да су на
про шло не дељ ној сед ни ци ве ћи ном
гла со ва усво ји ли и ре ба ланс бу џе та.
За хва љу ју ћи то ме он ће из но си ти пет
ми ли јар ди и се дам сто пе де сет ми -
ли о на ди на ра. Да ло кал на власт ште -
дљи во тро ши но вац у бу џе ту Гра да,
ко ји се пу ни упла та ма гра ђа на, ви ди
се из по да тка да је на кра ју 2018. го -
ди не оста ло не по тро ше но сто пет на -
ест ми ли о на ди на ра. Тај но вац ће,
ка ко је на ја вио Пре драг Жив ко вић,
за ме ник гра до на чел ни ка, би ти укљу -
чен у сред ства ко ја ће се по тро ши ти
у овој го ди ни.

М. Гли го рић

СКУП ШТИ НА ГРА ДА ДОНЕЛА ВА ЖНЕ ОДЛУКЕ

ТРАЖЕ КОНЦЕСИОНАРА ЗА БОЉИ ПРЕВОЗ

По во дом ју би ле ја – 125 го ди на пан -
че вач ке же ле зни це – у пут нич кој
че ка о ни ци ста ни це Пан че во –Ва рош,
9. апри ла, при ре ђе на је ма ла све ча -
ност на ко јој је отво ре на стал на по -
став ка фо то гра фи ја из исто ри ја та
же ле зни це у гра ду и око ли ни. Пре -
ма ре чи ма Јо си па Ве бе ра, пред -
седника пан че вач ког Клу ба љу би те -
ља же ле зни це, са да ће на тра јан на -
чин би ти чу ва на успо ме на на на шу
исто ри ју.

У окви ру по став ке на ла зи се и но ви
план гра да Пан че ва, ко ји је за ову
при ли ку ста ни ци по кло ни ла ло кал на
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја. До га ђа ју су

при су ство ва ли и број ни пут ни ци-на -
мер ни ци, ко ји су с ве ли ким за ни ма -
њем по гле да ли по став ку, чи ме су, ка -
ко су ре кли, сте кли но ва зна ња.

– У ма ју при пре ма мо из ло жбу о ба -
нат ским пру га ма, ко ју ће мо ре а ли зо -
ва ти у са рад њи с На род ним му зе јом,
а гра ђа ни ма ће би ти пред ста вље на у
окви ру ма ни фе ста ци је „Ноћ му зе ја”.
Ра ди мо и на ма те ри ја лу за но ву фо -
то-мо но гра фи ју „165 го ди на же ле зни -
це у Вој во ди ни”, ко ја ће би ти пу бли -
ко ва на кра јем го ди не уз по моћ Исто -
риј ског ар хи ва у Пан че ву – ре као је
Ве бер.

С. Т.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ЈУ БИ ЛЕЈ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ

Стал на по став ка 
фо то гра фи ја

НАША АНКЕТА

ОД БОР НИ ЦИ ОПО ЗИ ЦИ ЈЕ
С НОВИНАРИМА

Од лу ке ван
институција
Не желе да буду украс 
у Скупштини града

Ве ћи на од бор ни ка опо зи ци је по -
но во је бој ко то ва ла сед ни цу Скуп -
шти не гра да. И, као и не ко ли ко
пу та до сад од де цем бра про шле
го ди не, по слу жи ли су се истим лу -
кав ством: кон фе рен ци ју за но ви -
на ре др жа ли су у хо лу Град ске
упра ве у исто вре ме ка да је по чи -
њао са ста нак од бор ни ка вла да ју ће
ве ћи не: овог пу та у 10 са ти, 5. апри -
ла. Но ви на ри су мо ра ли да би ра ју
где ће да се по ја ве.

Оп шти став опо зи ци је је да је
ин сти ту ци ја Скуп шти не гра да уру -
ше на и да не ма сми сла да они у
њој бу ду украс. Нај ви ше су го во -
ри ли чла но ви од бор нич ке гру пе
„Сло бод но Пан че во”. Др Ду шан
Сто јић и Де јан Јо ва но вић по но ви -
ли су ра ни је из не те тврд ње, па ра -
фра зи ра мо, да док власт не поч не
да ува жа ва по ли тич ке не ис то ми -
шље ни ке, де мо кра ти је и про спе -
ри те та не ће би ти.

Жар ко Је ли сав чић, ко ји је из
истог ти ма, ре као је да се скуп -
штин ска ве ћи на до ви ја на све на -
чи не да кра де вре ме опо зи ци ји за
рас пра ву. Уз то, пре ма ње му, кр -
ши се По слов ник, тач ке днев ног
ре да до да ју се сат вре ме на пре сед -
ни це, се лек тив но се од го ва ра на
од бор нич ка пи та ња, а сед ни це се
одр жа ва ју ве о ма рет ко.

На кон фе рен ци ји је ре че но и
да не ма јав но сти ра да од бор ни ка,
јер не по сто је ни ин тер нет ни ТВ
пре нос, и по ред не пре ста ног по -
на вља ња опо зи ци је да то мо ра да
се обез бе ди.

Зо ран Јо ва но вић, од бор ник Де -
мо крат ске стран ке, под ву као је да
се скуп штин ске од лу ке до но се ва -
нин сти ту ци о нал но и из нео сум њу
у на ме ре вла да ју ће ве ћи не у ве зи
с на ја вље ним јав но-при ват ним
парт нер стви ма.

Го во рио је и Шан дор Ђер фи („До -
ста је би ло”), а ту су би ли и Ни ко -
ла Ћур чин („Сло бод но Пан че во”),
као и Јо ви ца Пе тро вач ки и Ден ко
Тон чев („За на ше Пан че во”).

С. Т.

Зграда главне аутобуске станице: да ли одлази у историју?



У го ди ни ка да „Пан че вац” сла -
ви 150 го ди на од штам па ња
свог пр вог бро ја, Нафт на ин -
ду стри ја Ср би је ула зи у ју би -
лар ну го ди ну од по чет ка ма -
сов не мо дер ни за ци је пре ра ђи -
вач ког ком плек са у Пан че ву.

Убр за но оса вре ме ња ва ње пан -
че вач ке Ра фи не ри је по че ло је
2009. го ди не, на кон што је „Га -
спром њефт” пре у зео НИС го -
ди ну да на ра ни је. Оп ште по -
зна та је ствар да је да љи раз -
вој Ра фи не ри је од ве ли ке ва -
жно сти за град Пан че во, али
и за це лу Ср би ју.

НИС тре нут но спро во ди дру -
гу фа зу мо дер ни за ци је, а реч
је о тех но ло шком ис ко ра ку ко -
ји је ва жан за нафт ни сек тор
Ср би је, али и це ли ре ги он.
Сто га је да нас Ра фи не ри ја јед -
но од нај ком плек сни јих гра -
ди ли шта у Ср би ји. У то ку је
по ди за ње са вре ме ног по стро -
је ња за ду бо ку пре ра ду наф те,
ко је ће омо гу ћи ти НИС-у да
овла да но вом тех но ло ги јом.
Та ко ће нафт ни ги гант за др -
жа ти по зи ци ју ре ги о нал ног ли -
де ра. Про је кат „Ду бо ка пре -
ра да” вре дан је ви ше од 300
ми ли о на евра, а по че так ра да
но вих по стро је ња пла ни ран је
за тре ћи квар тал 2019. го ди -
не. Мо дер ни за ци ја Ра фи не ри -
је зна чи и отва ра ње но вих рад -
них ме ста за мла де до ма ће
струч ња ке.

Пр ва фа за мо дер ни за ци је
за вр ше на је 2012, ка да је из -
град њом MHC/DHT омо гу ће -
на до ма ћа про из вод ња го ри ва
европ ског ква ли те та и у овај
по сао ин ве сти ра но је ви ше од
500 ми ли о на евра. За гра ђа не
Пан че ва ве о ма је ва жан и еко -
ло шки аспект раз во ја Ра фи -
не ри је. С до ла ском ру ског
парт не ра од нос НИС-а пре ма
пра ву гра ђа на на здра ву жи -
вот ну сре ди ну до био је са свим

дру гу ди мен зи ју – ин ве сти ци -
ја у про јек те за шти те жи вот не
сре ди не вред на пре ко се дам -
де сет ми ли о на евра по ка зу је
да је НИС-у за шти та жи вот не
сре ди не јед на ко ва жна као и
по зи тив ни по слов ни би лан си.

Еко ло ги ја ни је та бу

Вре ди ис та ћи да је Ра фи не -
ри ја пр во енер гет ско по стро -
је ње у Ср би ји ко је је од над -
ле жних др жав них ор га на до -
би ло IPPC до зво лу, што значи
да се сви про це си оба вља ју у
скла ду с нај ви шим до ма ћим
и европ ским стан дар ди ма за -
шти те жи вот не сре ди не. С дру -
ге стра не, НИС већ не ко ли ко
го ди на про да је сво је про из -
во де у ре ги о ну и у зе мља ма
Европ ске уни је, што ука зу је
на то да се наф та у Ра фи не -
ри ји пре ра ђу је у скла ду с висо -
ким еко ло шким стан дар дима,

јер де ри ва ти у су прот ном не
би мо гли да се про да ју на тр -
жи шту ЕУ.

Про шле го ди не Наф та ин -
ду стри ја Ср би је обе ле жи ла је
де сет го ди на од по кре та ња про -
гра ма дру штве не од го вор но -
сти „За јед ни ци за јед но”. НИС
је с на шим гра дом парт нер на
овом зна чај ном про гра му од
са мог по чет ка. До са да је ре а -
ли зо ва но 165 про је ка та (вред -
них 152 ми ли о на ди на ра), ко -
ји су по бољ ша ли усло ве жи -
во та Пан че ва ца. Ме ђу они ма
из обла сти спор та, кул ту ре, за -
шти те жи вот не сре ди не, на у -
ке и со ци јал не за шти те ком -
па ни ја је, из ме ђу оста лог, по -
мо гла мо дер ни за ци ју Кул тур -
ног цен тра у Пан че ву, a знат -
на сред ства су уло же на у ре -
ста у ра ци ју и ре ви та ли за ци ју
ау ле На род ног му зе ја по -
ставља њем но вог мо за ич ког

пода од др ве не коц ке ра ди очу -
ва ња и про мо ци је кул тур ног
на сле ђа.

Ула га ње у бу дућ ност

Ком па ни ја НИС од 2012. го -
ди не ула же у бу дућ ност и обра -
зо ва ње но вог ква ли тет ног ка -
дра пу тем сти пен ди ра ња нај -
бо љих сту де на та у Ср би ји и
ино стран ству и кон ти ну и ра не
са рад ње са обра зов ним ин сти -
ту ци ја ма и на уч ним дру штви -
ма у Ср би ји и ино стран ству.
НИС је у окви ру про гра ма
„Енер ги ја зна ња” оства рио са -
рад њу с пан че вач ким сред њим
струч ним шко ла ма – 2017. го -
ди не пот пи са ни су ме мо ран -
ду ми о са рад њи с Тех нич ком
шко лом „23. мај”’, Ма шин -
ском шко лом Пан че во и Елек -
тро тех нич ком шко лом „Ни ко -
ла Те сла”. Циљ је да се ство ре
усло ви за ус по ста вља ње и успе -

шну ре а ли за ци ју са рад ње, по -
бољ ша ња усло ва за рад и уна -
пре ђи ва ња про це са од ви ја ња
на ста ве ра ди обез бе ђи ва ња
усло ва за при ла го ђа ва ње школ -
ског про гра ма и шко ло ва ње
ка дра за по слов не по тре бе Ра -
фи не ри је наф те Пан че во.

НИС је кроз про грам „Енер -
ги ја зна ња” опре де лио по
мили он ди на ра за сва ку од
поме ну тих шко ла с ци љем
опре ма ња ка би не та ра ди по -
бољ ша ња усло ва за од ви ја ње
на ста ве. У 2018. го ди ни у Тех -
нич кој шко ли „23. мај”, у са -
рад њи с Ми ни стар ством про -
све те, на у ке и тех но ло шког
раз во ја и За во дом за уна пре -
ђе ње обра зо ва ња и вас пи та ња,
акре ди то ван је но ви обра зов -
ни про фил – тех ни чар за пре -
ра ду наф те и га са за по тре бе
Ра фи не ри је наф те Пан че во.

У школ ској 2018/2019. го -
ди ни упи са на је пр ва ге не ра -
ци ја од три де сет уче ни ка. У
фе бру а ру и мар ту 2019. отво -
ре ни су и НИС-ов ка би нет за
ау то ма ти ку у Елек тро тех нич -
кој шко ли „Ни ко ла Те сла” и
НИС-ов ка би нет за ме ха тро -
ни ку у Ма шин ској шко ли Пан -
че во. У са рад њи с НИС-ом, у
кон сул та ци ји са ин же ње ри ма
Ра фи не ри је наф те Пан че во, у
Ма шин ској шко ли је до пу њен
и при ла го ђен на став ни про -
грам за смер тех ни чар ме ха -
тро ни ке, а у Елек тро тех нич -
кој шко ли за смер елек тро тех -
ни чар про це сног упра вља ња
ра ди по бољ ша ња усло ва за
шко ло ва ње ка дра за по тре бе
Ра фи не ри је.

Петак, 12. април 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ДРУШТВО

НО ВА ВЕ ЛИ КА МА ТУ РА ОД 2021. ГО ДИ НЕ

МНО ГО ПО СЛА, МА ЛО ВРЕ МЕ НА

ДЕ СЕТ ГО ДИ НА УБР ЗА НЕ МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈЕ РА ФИ НЕ РИ ЈЕ

Ин ве сти ци је у бу дућ ност Пан че ва

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

МИНИСТАР ПРЕТИ
НЕСАВЕСНИМ
РОДИТЕЉИМА

Вакцинација 
је услов

Министар просвете, науке и тех-
нолошког развоја Младен Шар-
чевић упозорио је родитеље да
је прилагање потврда о вакци-
нисању детета обавеза прили-
ком уписа ђака у први разред и
да имају времена да до 1. сеп-
тембра испуне законом пропи-
сану обавезу. Министрове речи
јасно показују да држава неће
бити благонаклона према они-
ма који се буду оглушили и да
ће мајке и очеви који одбију да
вакцинишу своје дете, сносити
санкције, међу којима је крај-
ња изузеће из породице.

Поред тога, министар про-
свете позвао је Владу Републи-
ке Србије да укине забрану за-
пошљавања у јавном сектору у
просвети, јер та мера утиче на
стварање контраефеката. Сма-
тра да су млади просветни рад-
ници, већином жене, лимити-
рани јер раде под уговором о
привременим и повременим
пословима. Како је рекао, стал-
но запослење омогућава про-
светним радницима да, на при-
мер, подигну стамбене креди-
те, оснују породице и тиме до-
принесу наталитету државе.
Шарчевић истиче да то државу
неће ништа коштати, јер остаје
исти број радних места и мења
се само статус запослених.

НО БЕ ЛО ВАЦ 
У ВОЈ ВО ДИ НИ

Еко ло ги ја без
гра ни ца

Ин сти тут за ни зиј ско шу мар -
ство и жи вот ну сре ди ну у Но -
вом Са ду не дав но је уго стио
два еми нент на свет ска струч -
ња ка: до бит ни ка Но бе ло ве на -
гра де за мир проф. др Ри кар да
Ва лен ти ни ја и екс пер та УН
проф. др Ива на Ива но ви ча Ва -
се њо ва. Свет ски при зна ти
струч ња ци из обла сти за шти те
жи вот не сре ди не раз го ва ра ли
су са ис тра жи ва чи ма Ин сти ту -
та о ак ту ел ним ис тра жи вач ким
те ма ма из обла сти шу мар ства
и за шти те жи вот не сре ди не,
као и о мо гућ но сти ма са рад ње
на про це ни ути ца ја и убла жа -
ва њу ефе ка та кли мат ских про -
ме на на шум ске еко си сте ме.

Проф. Ва лен ти ни и проф. Ва -
се њов су ис та кли да кли мат ске
про ме не и за га ђе ње жи вот не
сре ди не не по зна ју гра ни це и
нео п ход но је да се за јед нич ки
на сту па у ре ша ва њу овог гло -
бал ног про бле ма. Про фе сор Ва -
лен ти ни је ис та као да у Вој во -
ди ни по сто ји зна ча јан по тен -
ци јал за по шу мља ва ње, ко је је
бит но у бор би про тив кли мат -
ских про ме на, и да је ва жно да
се струч ња ци у овој обла сти по -
ве жу, да ра де на за јед нич ким
про јек ти ма.

Ри кар до Ва лен ти ни је екс -
перт у обла сти за шти те зе мљи -
шта и шу ма, би о ди вер зи те та и
би о е нер ги је. Члан је ти ма ита -
ли јан ске вла де ко ји се ба ви
про бле мом гло бал них кли мат -
ских про ме на и ко ор ди на тор
на не ко ли ко про је ка та ЕУ усме -
ре них на мо де ле пре ва зи ла же -
ња не га тив них ути ца ја еми си -
је угљен-ди ок си да и спре ча ва -
ња ши ре ња ефек та ста кле не
ба ште.

Не зна се суд би на
при јем них на
факулте ти ма

Још увек без ја сних
смер ни ца за ђа ке и
про фе со ре

Пре ви ше од две го ди не Ми -
ни стар ство про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја на ја ви ло
је пот пу ну про ме ну до са да шњег
кон цеп та по ла га ња ве ли ке ма -
ту ре. Ова ини ци ја ти ва нај ви -
ше је уз не ми ри ла про фе со ре и
ди рек то ре сред њих шко ла, али
не због са ме про ме не, већ за то
што 800 да на ни је би ло ни ка -
кве ин фор ма ци је ни ти су ге сти -
је над ле жних о евен ту ал ној при -
пре ми ђа ка и њи хо вих ро ди те -
ља за оно што сле ди. Зна ло се
са мо да Ми ни стар ство про све -
те, на у ке и тех но ло шког раз -
во ја при пре ма им пле мен та ци -
ју кон цеп та др жав не ма ту ре,
чи је ће уво ђе ње у на ци о нал ни
обра зов ни си стем до не ти зна -
чај не про ме не у по гле ду на чи -
на упи са сту де на та на ви со ко -
школ ске уста но ве у Ср би ји. Ово
тре ба да ва жи за ге не ра ци ју
уче ни ка упи са ну школ ске
2017/2018. го ди не.

Тек у ја ну а ру ове го ди не
оформ љен је тим струч ња ка
ко ји има за да так да при пре ми
све ка ко би про је кат „Уна пре -
ђе ње ква ли те та обра зо ва ња
кроз уво ђе ње ис пи та на кра ју
сред њег обра зо ва ња”, скра ће -
но про је кат др жав не ма ту ре,
до био свој ко на чан об лик. Та -
да се са зна ло да се чи тав по -
сао ре а ли зу је уз уз фи нан сиј -
ску и тех нич ку по др шку Европ -
ске уни је. Она је обез бе ди ла

сред ства за ан га жо ва ње ме ђу -
на род них и до ма ћих струч ња -
ка ко ји ће до 2021. ра ди ти на
раз во ју раз ли чи тих аспе ка та
др жав не ма ту ре.

Три вр сте ис пи та

Про шле не де ље у Бе о гра ду је
одр жа на струч на кон фе рен ци -
ја на ко јој је обра зов ној за јед -
ни ци, ме ди ји ма и ши рој јав -
но сти пред ста вљен овај про је -
кат, а чи тав кон цепт др жав не
ма ту ре пред ста вио је др Алек -
сан дар Па јић, по себ ни са вет -
ник за сред ње обра зо ва ње и
обра зо ва ње од ра слих у Ми ни -
стар ству про све те. Срп ска јав -
ност је са зна ла да ће ге не ра -
ци ја са да шњих ђа ка дру ге го -
ди не сред ње шко ле пр ва по -
ла га ти оп шту, умет нич ку и
струч ну ма ту ру (по из бо ру, на
пр вом ни воу) и за вр шни ис -
пит (оба ве зан) на кра ју че тво -
ро го ди шњег сред њо школ ског
обра зо ва ња. Они ко ји за вр ше
тре ћи сте пен по ла жу са мо за -
вр шни ис пит.

Над ле жни су осми сли ли и
да др жав на ма ту ра, без об зи -
ра на вр сту, има „цер ти фи ка -
ци о ни ка рак тер” (ни је об ја -
шње но шта то зна чи!), а да оп -
шта, умет нич ка и струч на ма -
ту ра има ју и ква ли фи ка ци о ни
ка рак тер (бо ду је се за упис на
фа кул тет). Овај део за то је исти
за све шко ле (гим на зи је и
струч не), а оба ве зни од но сно
за вр шни ис пит за ви си од обра -
зов ног про фи ла.

Пред ви ђе но је да се др жав -
на ма ту ра по ла же на це лој те -
ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је у
исто вре ме, а план по ла га ња
би ће утвр ђен школ ским ка -
лен да ром за сред ње шко ле и
под ра зу ме ва ће два ре дов на

испит на ро ка – јун ски и ав гу -
стов ски. Уче ник с по ло же ном
ма ту ром мо ћи ће да се упи ше
на ви со ко школ ску уста но ву под
усло ви ма ко је та уста но ва про -
пи су је и у скла ду са за ко ном.
Оста је не ја сно да ли се под
овим под ра зу ме ва да су фа -
кул те ти ма оста вље не од ре ше -
не ру ке да ипак уве ду и сво је
при јем не ис пи те.

Фа кул те ти, на и ме, не же ле
да се од рек ну овог пра ва, па
се о то ме још пре го ва ра.

Стан дар ди за ци ја

Де таљ ни је ин фор ма ци је о про -
јек ту др жав не ма ту ре би ће до -
ступ не пре ко сер ви са за ин -
фор ми са ње ко ји ће би ти ак -
ти ви ран тек у ма ју, а пор тал
про јек та би ће до сту пан од ју -
на на адре си www.matu-
ra2021.edu.rs. По ред то га,

профе со ри и ад ми ни стра тив -
но осо бље ви со ко школ ских
уста но ва има ће при ли ку да
уче ству ју у рад ним гру па ма за
при пре му ис пи та за др жав ну
ма ту ру по чев од апри ла 2019.
го ди не и пру жа ће кон сул та -
тив ну по др шку у пе ри о ду од
2019. до 2020. го ди не, као и у
де фи ни са њу кри те ри ју ма,
програ ма и про це ду ра за упис
сту де на та.

Др жа ва оправ да ва уво ђе ња
но вог си сте ма др жав не ма ту -
ре ти ме што ће се на тај на чин
пре ва зи ћи не до ста ци до са да -
шње прак се: не стан дар ди зо ва -
на прак са ма тур ских ис пи та
(уме сто на др жав ном ни воу,
спро во ди се на ни воу сред њих
шко ла); су бјек тив но оце њи ва -
ње; не стан дар ди зо ва ни при -
јем ни ис пи ти за упис на сту -
ди је итд. Про це на над ле жних

је да ће уво ђе ње је дин стве не
ма ту ре на ни воу це ле зе мље
омо гу ћи ти објек тив ну про це -
ну ква ли те та обра зо ва ња с ци -
љем ње го вог да љег уна пре ђе -
ња. У на ред не две го ди не би ће
ускла ђе ни ин сти ту ци о нал ни и
за кон ски оквир, а ви со ко школ -
ске уста но ве ду жне су да при -
ла го де упи сну по ли ти ку но -
вим стан дар ди ма.

По ла га ње др жав не ма ту ре
ула зи у обра зов ни си стем у ма -
ју од но сно у ју ну 2021. го ди не,
че му прет хо ди проб но по ла га -
ње ма ту ре у мар ту 2021. го ди -
не. Оно што бри не ро ди те ље,
бу ду ће ма ту ран те и про фе со -
ре, је сте то што др жа ва две го -
ди не ни је пр стом мрд ну ла ка -
да је реч о овом ам би ци о зном
по слу, а са да за по ло ви ну вре -
ме на ко је је има ла хо ће да раз -
мр си ово вр зи но ко ло.



Вре ме ле ти, оп ште по зна то је ме сто. Раз ли ка је са мо у то ме
да ли не ко бро ји не де ље, го ди не или де це ни је. Исто ри ја
бро ји ве ко ве. Лист ко ји др жи те у ру ка ма део је исто ри је
Пан че ва рав но век и по. Пр ви број „Пан чев ца”, та да де фи -
ни са ног као „лист за про свет не и ма те ри јал не ин те ре се”,
иза шао је 13. апри ла 1869.

Иа ко је исти ни та при ча ко ја сле ди мно го пу та из не та, вре -
ди се при се ти ти бли ста ве, али и бур не век и по ду ге исто -
ри је „Пан чев ца”, нај ста ри јег жи вог не дељ ни ка на Бал ка ну.
Над њим су бе сне ле олу је, био је на па дан, при ти скан, за -
тва ран, ру шен... То све га је ваљ да од са мог ро ђе ња, те пра -
дав не 1869, учи ни ло бун тов ним, по ште ним и сло бо до ум -
ним, а баш та кав је био и ње гов ство ри тељ Јо ван „не у мр -
ли” Па вло вић, про фе сор Тр го вач ке шко ле.

Да би пр ви број „Пан чев ца” иза шао, до зво лу за по кре та -
ње ли ста 26-го ди шњи Јо ван Па вло вић за тра жио је од Ге -
не рал не ко ман де у Те ми шва ру, што су пот пи си ма по др жа -
ли ле ка ри Љу бо мир Не на до вић и Кон стан тин Пе и чић,
књи жа ри Ка мен ко и Па вле Јо ва но вић, адво кат Све ти слав
Ка са пи но вић и ве ли ки пе сни ци Ва са Жив ко вић и Јо ван
Јо ва но вић Змај.

Ње го во уред ни штво је на на слов ној стра ни ис та кло про -
грам ко ји је по чет у та да свој стве ном, а са да, на рав но, ар -
ха ич ном сти лу, где се на во ди да је лист „за чет оп штом све -
шћу и те жњом за све ко ли ким на прет ком, иза шао на ви де -
ло и да огла ша ва ју ћи сви ма и сва ко ме сво је ро ђе ње по -
здра вља све и сва ког ср дач ним по здра вом”. У по ду жем
про гла су ко ји се про те же и на дру гу од укуп но че ти ри
стра не, уред ни штво се оба ве зу је да ће у ду ху „про свет ног и
ма те ри јал ног на пре до ва ња” учи ни ти све ка ко би не го ва ло
та кве ин те ре се ове ва ро ши и око ли не.

Лист је због сво је сло бо до ум не уре ђи вач ке по ли ти ке (у
ње му је, ре ци мо, 1871. го ди не об ја вљен пр ви пре вод „Ко -
му ни стич ког ма ни фе ста” на срп ски) че сто за бра њи ван и
пле њен, а у кра ћим пе ри о ди ма је ме њао на зив у „Гра ни -
чар” и „Вој во ђа нин”. Др Ду шан Ду да Бо шко вић био је вла -
сник „Пан чев ца” из ме ђу два свет ска ра та. Од 1952. го ди не
њи ме су зва нич но упра вља ли На род ни фронт и ССРН. Ко -
ли ко је у то вре ме био ува жа ван, све до чи чи ње ни ца да је
Јо сип Броз Ти то, апри ла 1969, бо ра вио у на шем гра ду и
би ра ним ре чи ма, као и при год ним по кло ном, че сти тао
уред ни штву „Пан чев ца” сто ти ро ђен дан ли ста.

Сеп тем бра 1990. го ди не пра во осни ва ча пре не то је на
Скуп шти ну оп шти не Пан че во. То је с крат ком па у зом тра -
ја ло до 1998, ка да је фор ми ра но Јав но но вин ско-из да вач ко
пред у зе ће „Пан че вац”.

Усле ди ла је аук ци ја фе бру а ра 2008. го ди не, ка да су но -
ви не пре шле у ру ке кон зор ци ју ма при ват них ли ца, да би
због не из ми ри ва ња че ти ри пе ти не од из ли ци ти ра них пре -
ко два ми ли о на евра, уго вор о про да ји ка пи та ла АД „Пан -
че вац” био рас ки нут ја ну а ра 2010.

У сеп тем бру 2015. го ди не Аген ци ја за при ва ти за ци ју по но -
ви ла је по сту пак про да је „Пан чев ца”, па је вла сник ли ста по -
стао Ау то-цен тар „Зо ки” из на шег гра да. „Пан че вац” се пре -
се лио у сво је мо дер не про сто ри је у епи цен тру гра да. У пред -
у зе ћу да нас ра ди пет на е стак за по сле них, ме ђу ко ји ма су ше -
сто ро но ви на ра, фо то- ре пор тер, лек тор, тех нич ки уред ник,

рад ни ци у мар ке тин гу и дру гим пра те ћим слу жба ма, као и
еки па од не ко ли ко хо но рар них са рад ни ка. Лист из ла зи јед -
ном не дељ но на про сеч но три де сет шест стра на, у ти ра жу од
око 12.000 при ме ра ка, с ре ми тен дом од око де сет од сто.

У скла ду са опре де ље њем вла сни ка но ви на и ре дак циј -
ског ко ле ги ју ма, „Пан че вац” пре тен ду је да по ста не ре ги о -
нал ни лист и да оста не отво рен за све на ци о нал не за јед ни -
це ко је жи ве на овим про сто ри ма, што лист и шту је та ко
што то ком го ди не об ја вљу је спе ци јал не до дат ке на је зи ци -
ма нај број ни јих ет нич ких гру па на овим про сто ри ма.

Мо ра се и под ву ћи да „Пан че вац” де це ни ја ма ни је до би -
јао бу џет ске до та ци је, већ да је све мо рао да за ра ди на тр -
жи шту, с тим што данас уче ству је на кон кур си ма за су фи -
нан си ра ње ме диј ских са др жа ја.

Ја сно је да у овом су ро вом све ту мо гу пре жи ве ти нај ја чи.
А то су, исто ри ја нас учи, са мо они ко ји про ђу бру тал ни тест
вре ме на. И то ис кљу чи во на ча стан и по штен на чин, што је,
сва ка ко, те жи, али је ди ни ду го роч но ис пла тив пут ка бу дућ -
но сти. „Пан че вац” тим пу тем иде од на стан ка. Од 1869...

Ре дак ци ја

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  12 .  AПРИЛА 2019.

ВЕ ЛИ КИ ЈУ БИ ЛЕЈ ВА ШЕГ И НА ШЕГ ЛИ СТА

ЧА СНО И ПО ШТЕ НО 
КА БУ ДУЋ НО СТИ, ОД 1869.

У скла ду са опре де ље њем вла сни ка но ви на и
ре дак циј ског ко ле ги ју ма, „Пан че вац” пре тен -
ду је да по ста не ре ги о нал ни лист и да оста не
отво рен за све на ци о нал не за јед ни це ко је
жи ве на овим про сто ри ма.

“

РЕПРИНТ ПРВОГ БРОЈА НОВИНА

СПЕЦИЈАЛАН ДОДАТАК ПОВОДОМ РОЂЕНДАНА
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С колегом новинаром није могуће би-
ти на „ви”. Јер, колико год да је иску-
снији, уваженији и старији, у интер-
акцији непрестано имаш осећај да се
ради о блиској особи која преживљава
сличне или исте ствари као ти: скоко-
ве и падове адреналина, задовољство
после креативног писања, бес уперен
и ка себи и ка окружењу када добра
идеја пропадне, есенцијалну потребу
за комуникацијом са околином, стрес...

Живослав Жика Милорадовић је из
описане групе: новинарство је његов
живот, дише га и даље, иако од њега
више не живи. Као некадашњи нови-
нар и главни и одговорни уредник
„Панчевца”, мислећа глава са чврстим
ставовима у време када је било опа-
сно бити паметан, те као човек који и
данас говори како мисли и пише како
говори – Жика Милорадовић је идеа-
лан саговорник на тему новије про-
шлости нашег локалног новинарства,
као и листа који управо обележава
150. рођендан.

Морам да те примим
Завршио је Факултет политичких нау-
ка, смер за новинарство. У „Панчевац”
је дошао одмах потом, 1979. године.

– Могао сам да радим и у Београду,
пошто сам тада тамо живео, али оти-
шао сам на панчевачки биро и посла-
ли су ме у „Панчевац”. Не, нисам био
локалпатриота. Jедноставно, плате у
београдским редакцијама биле су ку-
дикамо мање од оне у нашим локал-
ним новинама. Занат сам изучио на
факултету. Новинарски занат и лепо
писање су две различите ствари. Сме-
та ми када данас наилазим на тексто-
ве које пишу неуки људи. Питао сам
тако, пре неколико година, једног мла-
дог колегу: „Знаш шта је лид?” Он ка-
же: „Не, зашто?” Одговорим му: „Ма,
ништа, нема везе... Довољно си ми ре-
као” – почиње причу Жика.

Када je први пут крочио у „Панче-

II

НЕ ПОД НО ШЉИ ВА ЛА КО ЋА НО ВИ НАР СКОГ ПО СТО ЈА ЊА: ЖИ ВО СЛАВ МИ ЛО РА ДО ВИЋ

ЗА ОВАЈ ПОСАО ПОТРЕБНО ЈЕ МАКАР ЗРНО ТАЛЕНТА

УМРО ТИТО, ВЕСТ ОКАСНИЛА

Већ у јануару 1980. године било је јасно да ће син свих наших народа и

народности ускоро умрети. Јосип Броз је отишао у вечна ловишта у мају,

али је „Панчевац”, као и сви остали листови, имао унапред спремљен

специјалан број за ту (не)прилику.

– Све смо лепо припремили: ударне текстове, фотографије... Те вече-

ри 4. маја 1980. сви смо се окупили у редакцији. Послат сам у штампа-

рију као дежурни уредник. Била је недеља, сви радници на броју, ради

се пуном паром. У неко доба зову ме и кажу: заустављај. Зашто? Звали

из Покрајинског комитета и наложили да локални медији не излазе пре

редовног термина. То би, закључено је, могло да „изазове узнемирење

радних људи и грађана”! Свачега сам се наслушао у животу, али ово...

Па, чекај, узнемирили су се већ што је умро, какве везе има кад ће но-

вине да изађу!? Тако смо тек наредног петка јавили панчевачком грађан-

ству да је Тито умро пет дана раније... Више од сулудог – закључује

Милорадовић.

СЛАВА ИМ

Од колегиница и колега помену-

тих у овом тексту на планети Зе-

мљи више не станују: Витомир

Сударски, Милан Тале Мирковић,

Љиља Живковић, Недељко Деа-

новић Денди, Јова Николић и Пе-

ра Мејић… Новинским писцима

треба додати и очи које далеко

виде: дугогодишњи фото-репор-

тер нашег листа Богдан Боца Пе-

тров такође је преминуо.

Слава им. И хвала.

вац” наишао je на Миодрага Шаши-
ћа, тада уредника културне рубрике.

– Смерно сам се представио и ре-
као да бих желео да пишем за новине.
Бацио је један кратак поглед у мом
правцу и рекао: „Па, добро, пиши”. То
сам касније и сам често користио ка-
да ми се обраћао какав млади, потен-
цијални сарадник. То је суштина овог,
а и сваког другог посла: уради и доне-
си да видим, па ћемо о томе да дива-
нимо. И тако, послушам Шалета. На-
пишем текст о томе како ученици –
усмерењаци из Војводине, због разли-
читих програма, што је било у вези са
оним експериментима, имају пробле-
ма са уписом на факултете Београд-

– Радили смо „пешке”. Писаћа ма-
шина и курирска веза. Имали смо ку-
рирку која је у посебној ташни носила
текстове у штампарију „Гласа” у Бео-
граду. Текстови су слагани класичним
начином, у олову. Процес је био врло
сложен – тврди Жика.

Као важна тема намеће се прича о
(ауто)цензури у то време. О томе каже:

– У једнопартијском систему се под-
разумевало да су новине орган Пар-
тије. Зато је главни уредник увек мо-
рао да „буде на вези” са одговарају-
ћим партијским форумом. То смо та-
да звали „одласком по мишљење”. Ми-
лан Мирковић је одлазио, слушао шта
му се каже, а потом радио онако како
је сматрао да треба. И обрнуто: када
је објављено нешто што Друговима
није било по вољи, ватру је гутао сам.
Гутао је због тога и „апаурине”, али
исплатило се. Испоставило се да се
„Панчевац” ипак није утопио у без-
личје класичне локалне штампе. Би-
ли смо мало изван и мало изнад. Ма-
ло-помало, освајали смо комадиће
слободе.

После смена на општинским нивои-
ма власти Милорадовића су поставили
за вршиоца дужности главног уредника.

– Занимљиво је да су моје поставље-
ње аминовали тадашњи милошевићев-
ци: заиста сам политику тадашњег вој-
вођанског руководства видео као ства-
рање државе у држави. Војвођанска ау-
тономија се, уместо својим правим, у
суштини демократским лицем, пред-

стављала као политика једне осамо-
стаљене партијске групе. Пропуштена
кроз млин ригидне политичке акције,
идеја аутономије претворена је у низ
ограничења и неслобода које су посеб-
но тангирале оне грађане Војводине
који су живели у „пограничним” оп-
штинама и гравитирале ка такозваној
ужој Србији и Београду. Мени се то
није свиђало. Тито је био у гробу, а
идеја о социјализму с људским ликом
исказивала се као гротескна карикату-
ра. Својим успехом сматрам чињени-
цу да су се милошевићевци брзо пока-
јали због подршке коју су ми дали. Али
било је касно. Из разлога колико по-
литичке, толико правне природе нису
могли да ме смене иако су то свим ср-
цем желели – јасан је Жика.

„Панчевац”, на чијем је челу тада
био, не би био ни налик ономе што је
био да се, према Милорадовићевим
речима, није „окружио екипом див-
них младих људи”. Додаје:

– Сарадњу с новинама су тада запо-
чели: Ненад Живковић, Невена Си-
мендић, Илдико Ердеи, Ђорђе Фили-
повић, Александар Грујић, Иван Ивач-
ковић, Предраг Миљуш, Слободан Ро-
ра Дамјанов. За директора je поста-
вљен Зоран Спремо, врло квалитетан
новинар. Сви заједно смо „тукли” ко-
лико смо могли. Почетак деведесе-
тих, лудило у друштву, а „Панчевац”
свој, наш... Као и нешто касније – „Но-
ви Панчевац”.

Очигледни покушаји да се новина-
ри зауздају, дошли су крајем осамде-
сетих. Враћа Жика филм:

– Почеле су припреме за рат. Сећам
се прве и једине Милошевићеве посете
Панчеву. Био у Општини; преко парка
трчи народ да би могао да га види, а
жене вриште као да су стигли „Битлси”.
На насловној страни објавим вест да је
био. Довољно, јер ће дневни листови
ионако да објаве сваку његову реч, али
је њима то било мало; проглашени смо
за диверзанте, а ја за непријатеља срп-
ског народа. Сазову збор радних људи
у Стаклари; сви здушно траже моју сме-
ну. Али вођство панчевачког СПС-а

имало је мали проблем. Општинска
власт је у то време била сачињена од
људи који су преостали из претходне
власти. Тек када су одржани први ви-
шестраначки локални избори, на првој
седници новог сазива општинске скуп-
штине једна од ургентних тачака днев-
ног реда била је моја смена. Да не ши-
рим много ту причу: то на легалан на-
чин нису могли да изведу, јер за смену
није постојао законски основ. Ипак,
смене ме, а после сам их добио на суду,
исплатили су ми тридесетак плата...

„Нови Панчевац” – оаза у мору лудила
Многи људи се данас представљају
као новинари. Милорадовић каже да

падници панчевачке опозиције по-
што су им замандаљена врата ста-
рог листа.

– Рад на „Новом Панчевцу” био је
нешто најузбудљивије и најдивније у
мом животу. Помагали су нам добри
људи. То је била једна од ретких оаза
разума у нашем граду. У малену про-
сторију редакције људи су свраћали
да одстоје који минут, да се сретну
са истомишљеницима. Добро смо се
држали, имало је шта да се у тим но-
винама прочита. Отишао сам 1994,
разлог је био принципијелне приро-
де: формални власник листа је пре-
кршио наш међусобни договор и по-
чео да се меша у уређивање. Схватио

сам његову потребу, али реч је реч и
мора се поштовати – потцртава Ми-
лорадовић.

У Италију је отпутовао 1994, наме-
равајући да се, након што брањем ја-
бука сакупи нешто новца, врати на-
зад. Тамо је живео, а овде му је, каже,
тада била душа. Писао је и даље, прво
отворена писма бројним овдашњим
јавним личностима, након 1997. го-
дине коментаре за „Панчевац”, осам
година колумне за „Колубару” из Ва-
љева, писао је за „Време”, „Републи-
ку” Небојше Попова, помало за „Да-
нас”, потом за веронски дневник „Аре-
на”, а у време бомбардовања за „Репу-
блику”, али ону из Рима. Дуго је био
радник, магационер, а последњих је-
данаест година је возач.

– Не пратим детаљно актуелне
трендове, али чини ми се да штам-
пани медији умиру. Изискују велики
утрошак природних ресурса и енер-
гије, а ефекат који се ствара, може
да се надомести преко електронских
медија: бржи су и омогућавају ин-
теракцију. За мене је далеко важније
и тужније то што смо, када је о нови-
нарству реч, сведоци тешке деграда-
ције, невероватног пада квалитета,
одсуства памети, укуса, мере. Не по-
знајем светске токове, али ова поја-
ва је очигледна и у Италији, мада не
у тако драстичним формама као ов-
де код нас – закључује Жика Мило-
радовић.

Животно и професионално иску-
ство – есенција која се стиче.

Синиша Трајковић

има оних с даром за писање, да то
није неки редак таленат, али да онај
ко нема макар то мало зрно дара,
никако не би смео да се бави овим
послом.

Након чистке у нашем листу, ка-
да су он и Спремо добили отказе, а
тадашња лекторка Србијанка Ивко-
вић изашла сама, створен је „Нови
Панчевац”. У томе су учествовали
сви који су схватали куда води по-
литика власти у Србији, али и при-

ског универзитета. Tадашњи главни и
одговорни уредник Милан Тале Мир-
ковић прочита и каже: „Ја тебе морам
да примим”. Одговорио сам му: „Слу-
шај, зато сам и дошао” – сећа се Ми-
лорадовић.

Мирковићева намера је морала би-
ти пријављена.

– Био је Тамо Где Треба, а касније
ми је рекао да су Другови имали одре-
ђених резерви гледе мог презимена.
Наиме, чланови једне од угледних пан-
чевачких породица из међуратног пе-
риода потписивали су се исто као и ја.
Не, нисам био из тог генуса. Немамо
исту славу – објашњава Милорадовић.

У то време је кренула идеја око
отварања Радио Панчева, коју је „во-
зио” Шашић, па је Жика улетео на
његово место – постао је уредник кул-
турне рубрике. Тадашња екипа нови-
нара у листу, или, како Жика каже,
писаца, када се погледа с ове времен-
ске дистанце, „а прошлост увек изгле-
да лепша од садашњости”, побуђује
сетна сећања: Тале, Љиља Живковић,
Недељко Деановић Денди, Станко Зенг,
Љуба Ристановић, Јова Николић, Пе-
ра Мејић, Верка Митковска. Технич-
ки уредник – Ксенија Тодоровић.

Када су почетком двехиљадитих не-
ки од овде поменутих, онда већ пен-
зионери, свраћали у редакцију на ка-
фу, тадашњи „клинци” од тридесетак
година, а и садашњи чланови редак-
ције, имали су свој доживљај: тресле
су им се гаће! А маторци скроз кул:
Тале извали анегдоту или виц, Денди
из зезања пусти свој баритон тако да
само што не отпадне малтер са зидо-
ва, Љиља те мајчински ухвати за руку
и посаветује шта да једеш, а Јова и
Станко те одведу на ракију и пиво...

Технологија производње 
и (не)слободе
Почетак осамдесетих данашњим гене-
рацијама, у технолошком смислу, иза-
зива јасну асоцијацију – камено доба.

Милорадовић: „Талиман је био зид”.

Део редакције почетком деведесетих

Јавно читање новина
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Toкoм вековa свог постојања
Панчево се одувек могло по-
носити успешним и светски
признатим грађанима. Једни
од оних који су име нашег гра-
да проносили широм планете,
свакако су и панчевачки спор-
тисти, који су шампионске ме-
даље и победничке трофеје до-
носили у свој град са свих ме-
ридијана.

Лист „Панчевац” је одувек био
уз своје суграђане, уз спорт и
спортисте, па им је пружао не-
себичну подршку кад год је био
у могућности – свих 150 година!

Тако се већ у трећем броју
нашег листа, који је пред чи-
таоцима био у недељу, 27. апри-
ла 1869. године, појавила и пр-
ва спортска вест. Био је то тач-

није оглас који је издао тада-
шњи стрељачки одбор са упра-
витељем Антоном Шајбером на
челу – наши суграђани су по-
зивани на „Велику стрељачку
мајску светковину”.

Логично је и било да „Пан-
чевац” од својих првих издања
подржи и спортски колектив
који је настао 56 лета пре на-
ших новина, Стрељачку дружи-
ну Панчево 1813. А тако је и
данас, „само” век и по касније.

У најстаријем недељнику на
Балкану писало је и о Сокол-
ском покрету, који је од 1910.
био присутан међу нашим су-
грађанима, а после свих рат-
них страхота, како се спорт у
Панчеву развијао, тако је до-
бијао и све више простора у
„Панчевцу”.

Наши суграђани су могли да
читају и да се информишу о
успесима рагбиста, боксера, ка-
јакаша, мотоциклиста, стоно-
тенисера, рукометаша Динама
и Утве, те фудбалера Трговач-
ког и Динама, о клубу хокеја
на леду Панчево, ДТВ-у „Пар-
тизан”, шаху, кошарци, кугла-
њу, тенису... Педесетих година
прошлог века Марко Дракшан
је, између осталих текстова,
писао о Миладину Поповићу,
врсном рвачу и прваку Балка-
на и средње Европе, о Јаши Ба-
кову, тренеру Атлетског клуба
Партизан из Панчева...

Свој кутак на спортској стра-
ни „Панчевца” имали су и са-
ми спортисти, па је тако гим-
настичар Михајло Стојковић
писао о државном првенству у
вежбама на справама које је те
1958. године одржано у Љу-
бљани. О ФК-у Банат, као и о
многим другим клубовима пи-
сао је Петар Петков, а запажен
траг у развоју панчевачког спор-
та свакако је оставио и нови-
нар Александар Малушевић.

Панчево се поносило и нај-
бољим рукометашем света Ду-

шаном Патићем Факсијем,
фантастичним рагбистима, те
мајсторима „племените вешти-
не”, који су на своје бокс-ме-
чеве на Градском стадиону при-
влачили неколико хиљада љу-
ди, а 1968. године донели су и
титулу шампиона Југославије
у наш град. Баш као што су то
годину дана пре њих, по други
пут, учинили и рагбисти Ди-
нама, што је у речи претакао
Јован Николић.

„Панчевац” је писао и о фан-
тастичној генерацији рукоме-
таша Динама која је 1972. го-
дине играла и у финалу Купа
СФРЈ, о томе како се нацио-
нална рукометна репрезента-
ција припремала у нашем гра-
ду за одлазак на Олимпијске
игре у Монтреалу, Петар Ме-

јић је објавио интервју са, у то
време можда и најбољим ко-
шаркашким тренером, Бори-
славом Ћорковићем Ребом...

Панчево се и по каратеу пре-
познавало, а интересовање за
овај спорт постало је највеће
када је др Илија Јорга освојио
титулу најбољег каратисте у
Европи. Израда елабората за
покретање такмичења у Првој
савезној лиги у каратеу тада је
поверена др Владимиру Јорги,
председнику Карате савеза Ју-
гославије, и Петру Мејићу, но-
винару „Панчевца”.

Како су године пролазиле, а
у Панчеву стасавали нови
спортски асови, своје место на
страницама најстаријег недељ-
ника на Балкану добијали су и
кајакаши ККК-а „Иван Милу-
тиновић”, као и перјаница овог
клуба Срђан Мариловић, који
је 1988. године био и најуспе-
шнији спортиста града. „Пан-
чевац” је писао и о победама и
поразима рукометашица Ди-
нама, баш у време када су по-
пуларне „малене” играле зна-
чајну улогу у најјачем рангу
државног шампионата, о ко-
њичком спорту, укратко о све-
му што је красило спортски
живот Панчева. Нису забора-
вљене ни одбојкашице Дина-
ма, а пропраћен је и историј-
ски успех одбојкаша Борца и
њихов пласман у најјачи ранг.

Каратиста Предраг Стојади-
нов је 2002. године у Панчево
донео титулу светског шампи-
она из Мадрида, пливачица На-
ђа Хигл је покорила планету
2009, а каратиста Слободан Би-
тевић је то постигао 2010. го-
дине.

Била су то остварења за на-
словне стране „Панчевца”, јер
најстарији недељник на Бал-
кану је свих својих 150 година
био уз своје суграђане спорти-
сте. А тако ће бити и надаље!

А. Живковић

ПО СПОРТУ НАС ПРЕПОЗНАЈУ 

Име Панчева 
проносили по свету
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Протестни људски ланац од
града  до фабрика у јужној
индустријској зони, поставља-
ње континуалног мониторинг
система, сирене, протести,
ванредне седнице локалног
парламента, еколошка медиј-
ска кампања, израде студија
о квалитету животног просто-
ра, штрајкови и обуставе на-
ставе у школама, „Зелена пе-
га”, СЕЦ, нови локални пра-
вилници, кривичне пријаве…

Ово је само део „оружја” ко-
ришћеног током вишедеце-
нијске институционалне и ва-
нинституционалне борбе еко-
лошки свесних грађана Пан-
чева за право на живот. „Пан-
чевац” је, како му и долику-
је, свих ових година био уз
своје суграђане, пружајући
им подршку извештавањем о
акцијама, објављивањем ста-
вова стручњака и оштрим ре-
дакцијским коментарима.
Упоредо с развојем еколошке
свести у друштву, „Панчевац”
је добијао своју јасно уочљи-
ву зелену нијансу – једини
смо медиј у Србији, и то с
поносом истичемо, који већ
више од петнаест година у
континуитету, из недеље у
недељу, редовно пише о свим
важним еколошким темама,
како на локалном, тако и на
националном и глобалном
нивоу.

А све је почело панчевач-
ком индустријском револу-
цијом средином 20. века, оли-
ченом у изградњи модерног
хемијског комплекса. То је
утрло пут развоју нашег гра-
да и Панчево је постало нај-
већи центар хемијске инду-
стрије у СФРЈ. Десетине хи-
љада породица живеле су од
Рафинерије, „Азотаре” и „Пе-
трохемије”. Благостање и ви-
сок стандард грађана расли
су из године у годину. Град
се ширио, ницала су нова на-
сеља, грађена је инфраструк-
тура, подизана су одмарали-

НАШ ГРАД ЦРНА ЕКО-РУПА

СЈАЈ И БЕДА ПАНЧЕВАЧКЕ 
ИНДУСТРИЈСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 20. ВЕКА

ЗЕЛЕНА ОАЗА

Панчевачки еколошки бум изнедрио је идеју да се после ви-

ше од тридесет година обнови Народна башта – градски

парк подигнут давне 1829. године. Град Панчево је 2009.

године имао чиме да се подичи – 22. априла отворен је нај-

лепши градски парк у Србији, на дан када свет слави пла-

нету Земљу и када еколошки активисти упозоравају читаво

човечанство на потребу да се животно окружење мора очу-

вати и за будуће нараштаје.

Током лепих сунчаних дана Народна башта је срце овог

града. И управо је она пример да ствари могу да се проме-

не из корена, али за тако нешто је неопходно променити

свест.

III

шта за раднике и њихову де-
цу на приморју и планинама,
и још много тога. Ови инду-
стријски гиганти спонзори-
сали су спортске клубове, кул-
турне и јавне установе и град-
ске манифестације. Идила…

Лош здравствени картон
А онда, сурово отрежњење... Све
већи број Панчеваца почео је
да умире од канцера, а број аст-
матичара драматично се уве-
ћавао. Грађани су почели да се
брину и да питају шта се то де-
шава, али у друштвеном систе-
му какав је био социјалистич-
ки, било је илузорно надати се
конкретном одговору. Стидљи-
во и на кашичицу, у јавност су
почеле да допиру информаци-
је да су опасне и загађујуће ма-
терије које се свакодневно ис-
пуштају из фабрика у јужној
индустријској зони главни раз-
лог за то што су чекаонице и
болнице пуне болесних Панче-
ваца. Међутим, никада у исто-
рији није урађена студија која
би с научног гледишта потвр-
дила оно што већина Панчева-
ца зна – да су отровни коктели
из „Азотаре”, „Петрохемије” и
Рафинерије главни кривци за
лоше здравствене картоне Пан-
чеваца.

Време је пролазило и не-
кад модеран хемијски ком-
плекс постао је технолошки
превазиђен. Град је престао

свести. У Панчеву је стаса-
ла нова генерација младих
људи, која се формирала на
уличним грађанским и сту-
дентским протестима. На-
гло почиње да се развија
НВО сектор, а поједини еко-
лошки првоборци из осам-
десетих постали су део ло-
калне власти и добили мо-
гућност институционалног
деловања. Поново је покре-
нуто питање геноцида фа-
брика из јужне индустриј-
ске зоне над становништвом
Панчева.

Важан моменат у борби
Панчеваца за право на жи-
вот представља постављање
градског континуалног мо-
ниторинг система (донаци-
ја италијанског народа) и ја-
сно опредељење грађана
Панчева и дела локалних
политичких лидера да је нео-
пходан жесток отпор еколо-
шкој политици државе. Сва-
кодневни извештаји Секре-
таријата за заштиту живот-
не средине о високим кон-
центрацијама бензена, че-
стицама мањим од десет ми-
крона, амонијака, сумпора
и угљоводоника натерали су
Панчевце да погледају даље
од свог носа. Италијански
стручњаци урадили су и сту-
дију о емисији опасних и за-
гађујућих материја унутар
фабрика у јужној индустриј-
ској зони и њиховој имиси-

ји у градским срединама.
Управо је то истраживање
нагнало многе одговорне у
држави да преиспитају соп-
ствену моралну одговорност
за геноцид који се неколико
деценија дешавао нашем
граду.

Да глувима 
прочачкамо уши
Све ово утицало је на проме-
ну свести. Градска скупшти-
на је усвојила неколико вео-
ма важних еколошких одлу-
ка. Међу њима је и доноше-
ње Правилника о епизодном
загађењу који је дефинисао
употребу сирена у ситуација-
ма екстремног загађења. У
неколико наврата њихово за-
вијање упозорило је ширу јав-
ност на панчевачки проблем.
Локална скупштина је више
пута упутила надлежнима у
држави захтеве да се зауста-
ви даље угрожавање здравља
људи.

Па ипак, највећи притисак
извршили су сами грађани.
Протести, блокаде, обустава
наставе у школама, обустава
рада у јавним и здравстве-
ним установама, вртићима,
шетње, спортске манифеста-
ције и многе друге грађанске
иницијативе обележили су пе-
риод од 2004. до 2008. годи-
не. Све у свему, читав град је
еколошки сазрео, тако да је
ствар морала да се покрене с
мртве тачке.

З. Станижан

да се развија, неке улице у
центру града остале су неас-
фалтиране и без канализаци-
је, а од подизања неких шко-
ла и вртића се одустало. Из-
грађено је Ново гробље и је-
дино се оно непрестано ши-
рило.

Прве акције
Панчевцима су биле неопход-
не деценије како би предузели
прве кораке у еколошкој бор-
би. Гимназијалци, поштари и
чланови покрета „Зелена пега”
крајем осамдесетих година про-
шлог века први су јавно гово-
рили о еколошком геноциду у
Панчеву. Протестни људски ла-
нац од града до фабрика у ју-
жној индустријској зони није
много забринуо градске функ-
ционере задојене комунистич-
ком доктрином. Фабрике су на-
ставиле да упумпавају огром-
не количине отрова у плућа
грађана. У етичком и морал-
ном мраку система који је по-
чео да се урушава, Панчевци
су били осуђени на лагано уми-
рање зарад виших државних
интереса. На све то, 1999. го-
дине догодио се незапамћени
злочин. Сурово кажњавајући
једну болесну државну поли-
тику, НАТО је разорио хемиј-
ски комплекс, а размере ове
катастрофе и последице по
Панчевце и њихову околину
никада нису утврђене.

Промена свести
Демократске промене у Ср-
бији условиле су и промену
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Каријера у
„Панчевцу” 
од 1959. до 1965. 

Новинарство је посао
под рефлекторима

Новинар! Дарко Протић је про-
вео цео животни век истински
предан свом послу, од првог
дана када је схватио да има
склоност, како он каже, према
„пискарању”. Заљубио се у но-
винарство још као школарац.

– Прочитао сам чланак о не-
ком нашем писцу који је био
критичар. Толико сам се оду-
шевио да ме је то држало до
краја новинарске каријере –
рекао je и сада помало узбуђе-
но један од најстаријих нови-
нара из нашег града.

За лист „Панчевац” је почео
да пише када се после матуре
доселио из Вршца. У почетку
је радио као хонорарац. Сва-
ког понедељка је уредно пред-
лагао теме, a писао оне које су
уредницима биле довољно ин-
тересантне. По повратку из вој-
ске дошао је поново у „Панче-
вац”, где је врло брзо остало
упражњено место дистрибуте-
ра тиража.

Када бисмо некоме данас ис-
причали да се раније могло на-
предовати од особе која води
бригу о пласману новина до
новинара, не би веровао! Али
заиста, 1959. године Дарко Про-
тић постао је члан Удружења

новинара и део редакције, у
којој је писао сјајне текстове,
које су неким људима у потпу-
ности променили животе.

– Једном сам писао о човеку
који је развозио децу у вртиће.
Он је са женом и децом живео
у веома малом стану у истој
згради где је био вртић. Тако
одговоран посао, а тако је
скромно живео. Текст је помо-
гао да добије већи стан. Ка-

сније ми је, кад год ме је сре-
тао, захваљивао. Шта ћете бо-
ље од тога? Лепо је помагати
људима – каже са сузама у очи-
ма Протић.

Такође се сећа да је био пр-
ви новинар који је отишао у
ромско насеље, али и један од
оних који су умели да озбиљно
уздрмају ситуацију. Наиме, јед-
ном је у Вршцу чуо да су поје-
дини људи који су добили ста-

нове од новинске куће „Либер-
татеа” продали своје куће у том
граду. О томе је, наравно, пи-
сао, што се није допало тада-
шњој власти, али је ипак успео
да се „извуче”.

– Најкраћи ангажман сам
имао када су ме из „Панчев-
ца”, чији је оснивач била тада-
шња власт, послали у Централ-
ни комитет да одатле радим.
После три дана ме је позвао
шеф партије задужен за јужни
Банат, јер му је био потребан
говор из области пољопривре-
де о закључцима пленума. Од-
говорио сам да хоћу радо, али
ако ми каже о чему жели да
говори. Та реченица је била
кључна да се тамо задржим
укупно пет дана. О разлогу вра-
ћања у редакцију нисам смео
да говорим у то време, јасно је
због чега – прича нам Протић.

Признаје да је увек био ма-
ло контраш, па је из тог разло-
га понекад имао сукобе. За ње-
гов рад у „Панчевцу” кобан је
био скуп одржан у Алибунару
1965. с којег је он извештавао.
Присутни су имали разне при-
медбе, али је један младић
устао и рекао да кад већ плаћа
чланарину партији, жели да
зна куда тај новац иде. Протић
је о овоме написао текст, који
је у петак изашао на првој стра-
ни. Већ у понедељак су звали
из комитета и саопштили: или
Дарко Протић иде из новина
или се „Панчевац” гаси. То је
био крај његове панчевачке но-
винарске каријере.

Убрзо након тога запослио
се у „Привредном прегледу”,
где је радио од 1965. до 1976.
године. Најдуже је био у но-
винској агенцији „Танјуг”, где
је радио на позицији дежур-
ног уредника унутрашње по-
литике. Од 1990. до 1994. тај
посао је обављао из редакције
у Новом Саду, а након тога се
вратио у Београд и до 1998.
радио у спољнополитичкој ре-
дакцији.

– Новинарски посао је по-
сао под рефлекторима. Зачас
може да се претера. У тренут-
ку сте херој, а у следећем већ
можете у затвор. Свако треба
да нађе меру и начин како ће о
нечему писати. Од новинара
се увек тражило да буду хра-
брији. Међутим, они који не-
мају однос према стварности
су само они који добијају пла-
ту, али нису новинари – закљу-
чује Дарко Протић.

Мирјана Марић

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДАРКО ПРОТИЋ, НОВИНАР

ДУГОТРАЈНОСТ РАЗЛОГ ЗА ПОНОС

У ду гој и бо га тој исто ри ји „Пан -
чев ца” 30. април 1980. го ди не
оста ће за пи сан по себ ним сло -
ви ма. Тог да на су се на та ла -
сној ду жи ни од 92,1 ме га херц
за чу ли зву ци пе сме „Ах, кад те -
бе љу бит не смем”, по сле че га
је по чео екс пе ри мен тал ни про -
грам Ра дио Пан че ва. Осни вач
тог ме ди ја био је „Пан че вац”, а
пр ви уред ник Ра ди ја био је Ми -
о драг Ша шић, ду го го ди шњи но -
ви нар на шег ли ста.

„На по чет ку је то би ла ма ла
еки па: Рад ми ла Ву ке лић, Сло -
бо дан Ву ка ди но вић, Ва са Ма -
ли ца и ја. Ка сни је су до шле
Лу ци ја Жив ко вић и Офе ли ја
Бац ко вић. Пр вих ме се ци се кр -
ва во ра ди ло, док ни је до шло
по ја ча ње”, из ја вио је Ша шић у
јед ном од ра ни јих бро је ва „Пан -
чев ца”.

До дао је да је Ра дио Пан че -
во по кре нут с ци љем да бу де
до пу на ин фор ма ци ја ко је су
об ја вљи ва не у „Пан чев цу”. Пре -
ма ње го вим ре чи ма, нај леп ше
је то што је тај ме диј по кре нут
са иде јом да бу де ло кал ни ра -

дио, а ка сни је је по стао по знат
ши ром Ср би је и ван ње них гра -
ни ца. Кроз сту дио пан че вач -
ког ра ди ја је, пре ма Ша ши ће -

вим ре чи ма, про шла по ли тич -
ка и кул тур на ели та из свих
сфе ра жи во та.

Пан че во се 8. но вем бра 2013.

го ди не оду жи ло Ми о дра гу Ша -
ши ћу ка ко за тро го ди шње уре -
ђи ва ње про гра ма Ра дио Пан -
че ва, та ко и за го ди не то ком
ко јих је по стао део исто ри је
„Пан чев ца”. На све ча ној сед -
ни ци Скуп шти не оп шти не по -
во дом Да на гра да био је ме ђу
не ко ли ко до бит ни ка Но вем -
бар ске на гра де, нај ви шег при -
зна ња Пан че ва. Ка ко је та да
обра зло же но, ту по част је за -
слу жио због ду го го ди шњих за -
слу га у но ви нар ству.

У обра зло же њу жи ри ја је ис -
так ну то и да је бо га ту но ви -
нар ску ка ри је ру за вр шио као
до пи сник „По ли ти ке”, јед ног
од нај ста ри јих ли сто ва на Бал -
ка ну. Но ви нар ску про дук тив -
ност и бр зи ну пи са ња, по ко ји -
ма је био по знат у „Пан чев цу”,
успе шно је по ка зао и у „По ли -
ти ци”. У том ли сту је об ја вио
11.000 тек сто ва о Пан че ву. У
њи ма је про мо ви сао наш град
и упо зна вао срп ску јав ност с
ње го вом кул ту ром, исто ри јом
и ва жним до га ђа ји ма.

М. Г.

Култура у нашем граду имала
је своје успоне и падове, а ме-
дији су о томе извештавали,
некада скромно, некада онако
помпезно, са стилом.

Све је кренуло тако што су у
првим бројевима „Панчевца”
давне 1869. године читаоци мо-
гли да сазнају које представе
ће се играти у Српском народ-
ном позоришту, да прочитају
књижевне вести с циљем да
књиге и купе, а једини прави
извештаји долазили су са са-
станака Панчевачког српског
црквеног певачког друштва, ко-
је је основано 1838. Они су су-
грађане обавештавали о свом
раду, али и о хуманитарним
акцијама које су организовали
за људе у невољи.

Новију историју културе ра-
чунамо од тренутка када је
„Панчевац” почео поново да
излази 1952. године. У тада-
шњим листовима нису посто-
јале дефинисане рубрике, осим
оне која се данас зове „Култур-
ни телекс”, тада „Ове недеље у
Панчеву”. О значајним деша-
вањима се писало спорадично
и, онако, коректно. У броју из
јануара 1956. године објавље-
но је да је сликар Стојан Тру-
мић имао своју прву самостал-
ну изложбу у Галерији УЛУС-а,
а већ у наредном броју заслу-
жио је повећи део стране где је
представљено његово сликар-
ство. Један од неславних тре-
нутака за културу било је уки-
дање Народног позоришта. Да,
Панчево је имало позориште!
Оно је званично настало 1945,
а већ 1956. године је укинуто.
На једној насловној страни по-
јавио се текст под насловом
„Укидање позоришта по фор-
ми, али не по функцији и са-
држини”, у којем је објашњено
да је новац који је потребан
позоришту неопходнији про-
свети, здравственим установа-
ма и комуналној изградњи. Да-
ље је образложено да је про-
блем био у недовољној актив-
ности и несналажљивости по-
зоришне управе и уметничког
савета, да би Народни одбор
општине Панчево закључио да
је основни разлог укидања бли-
зина Београда, који има углед-
на позоришта и свестран кул-
турни живот. Тако је остало и
до дана данашњег!

Чувени „Атеље младих”, ко-
ји је изнедрио велики број ква-
литетних глумаца и културних
стваралаца, основан је 1. фе-
бруара 1961. године. „Панче-
вац” је писао да је разлог осни-
вања тог друштва био у увере-
њу да постојећа културно-умет-
ничка друштва нису могла да
задовоље интересе омладине,
јер имају стереотипне и заста-
реле форме рада које не при-
влаче млађе. Постојале су драм-

ска и музичка, филмска, ре-
цитаторска, ликовна и лите-
рарна секција. За пријем у „Ате-
ље младих” било је потребно
полагати испит, што довољно
говори колико се озбиљно схва-
тао рад овог друштва. Неки од
чланова „Атељеа младих” би-
ли су Мирослав Жужић, Зоран
Ротар, Иван Ракиџић, Милош
Николић, Градимир Стојковић,
а од млађих један од највећих
глумаца нашег времена: Не-
бојша Глоговац. Чланови „Ате-
љеа младих” били су озбиљни
млади ствараоци који су у ве-
ликој мери обојили културни
живот нашег града.

Један од чланова „Атељеа
младих” заслужан је за најсве-
тлију годину панчевачког филма.

Давне 1966. осамнаестогоди-
шњи Иван Ракиџић је с Међу-
клупског фестивала југосло-
венског аматерског филма у
Пули донео чак деветнаест ди-
плома за дело „Пролеће је до-
шло у стан мог брата Чарли-
ја”. Први пут се панчевачки
филм помињао у ширим окви-
рима, а гледано са ове времен-
ске дистанце, то је била сјајна
одскочна даска за редитеља ко-
ји је направио много квалитет-
них филмова и снима и дан-
данас.

Помпезну насловну страну
1969. године заслужио је успех
представе „Шнајдерски калфа”
„Атељеа младих” на фестива-
лу у Монте Карлу. Представа
је оцењена као најбоља, а Ми-
рослав Жужић је проглашен
најбољим глумцем аматером
на свету. Те године је одржана
и прва Ликовна колонија „Де-
либлатски песак”, која је ове
године великом изложбом обе-
лежила златни јубилеј.

Панчево је постало „место збо-
ровање уметника, њихових су-
срета, разговора, дела какво је
некада само могло да се поже-
ли” 5. октобра 1981. године, ка-
да је отворена прва Панчевачка
изложба југословенске скулпту-
ре. Та манифестација је прете-
ча „Бијенала уметности”, који и
дан данас окупља уметника из
Србије, региона и света.

У последњих неколико де-
ценија покренуте су и мани-
фестације: „Рукописи”, „Пан-
чевачки џез фестивал”, „Дани
духовне музике”, „Етно глас”,
„Fre e Dom art”, „Екс театар
фест”, „Et hno.co m”, „Класик
фест”, „Нова” и многе друге, о
којима је „Панчевац” писао не
само по службеној дужности
већ зато што су створене с љу-
бављу и с циљем да обогате
културни живот Панчеваца.

Култура у нашем граду и да-
ље има успоне и падове. Једно
је сигурно – ми ћемо о њој пи-
сати увек!

М. М.

РЕТРОСПЕКТИВА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ

Било некад
једно позориште

„ПАН ЧЕ ВАЦ”, ОСНИ ВАЧ ЕЛЕК ТРОН СКИХ МЕ ДИ ЈА

Пр ви уред ник Ра ди ја Ми о драг Ша шић

Бивше просторије Радио Панчева и „Панчевца”

Дарко Протић, „Панчевац”, 1965.



Гра ђа ни сма тра ју да
„Хи ги је на” не чисти
до вољ но град, а у
град ском комуналном
предузећу тврде да то
ни је тач но

Је дан од нај ве ћих не ре ше них
ко му нал них про бле ма у Пан -
че ву већ го ди на ма су ди вље де -
по ни је. Уме сто да се њи хов број
сма њу је, сти че се ути сак да их
је све ви ше. Као по пра ви лу,
гра ђа ни кри ве „Хи ги је ну” и ње -
не рад ни ке и сма тра ју да они
не оба вља ју до вољ но до бро свој
по сао.

Ме ђу тим, ка да се чу ју ре ак -
ци је над ле жних у том јав ном
ко му нал ном пред у зе ћу, сти че
се дру га чи ји ути сак, јер они за
не чи сто ћу и ба ца ње ђу бре та на
ра зним ме сти ма у гра ду оп ту -
жу ју гра ђа не.

Ка жу да ко ли ко год пу та да
очи сте и ко ли ко год кон теј не -
ра да обез бе де, увек се на ђе не -
ко ко ба ца ђу бре та мо где му
ни је ме сто. До да ју да због тог
не ма ра на ших број них су гра -
ђа на „Хи ги је ни” не би по мо -
гло ни ка да би има ла хи ља ду
рад ни ка.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 12. април 2019.
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На ре ша ва њу про бле ма ди -
вљих де по ни ја ан га жо ва не су
и Ко му нал на ин спек ци ја и Ко -
му нал на по ли ци ја. По моћ ник
се кре та ра ин спек циј ских по -
сло ва Сло бо дан Кун да ко вић из -
ја вио је за „Пан че вац” да су то -
ком про шле го ди не град ској

Ко му нал ној ин спек ци ји упу ће -
не пе де сет две жал бе (при ја ве)
због по сто ја ња ди вљих де по -
ни ја пре ко „Си сте ма 48”, као и
је да на ест пи сме них жал би ко -
је су до ста ви ли са ми гра ђа ни.

– На те ри то ри ји Пан че ва по -
сто је два де сет три ме ста на ко -
ји ма се стал но фор ми ра ју ди -
вље де по ни је без об зи ра на то
што их рад ни ци „Хи ги је не”
укла ња ју. По ред то га, има још
два де се так ло ка ци ја где се ба -
ца ђу бре у ве ли ким ко ли чи на -
ма, али оне ни су кри тич не, јер
на кон што се очи сте, про ђу два-
три ме се ца док се по но во не
фор ми ра ју де по ни је – из ја вио
је Кун да ко вић.

На пи та ње но ви на ра ка ко из -
гле да про це ду ра ко ја прет хо -
ди укла ња њу јед не ди вље депо -
ни је, он је об ја снио да на кон
што стиг не при ја ва гра ђа на,
Ко му нал на ин спек ци ја из ла зи
на те рен и утвр ђу је чи ње нич -
но ста ње.

По том, ако је при ја ва осно -
ва на, Ко му нал на ин спек ци ја
да је за пи снич ки на лог ЈКП-у
„Хи ги је на” да укло ни ди вљу де -
по ни ју с по вр ши не јав не на ме -
не, по чи сти ме сто на ко јем се
на ла зи ла и до ве де га у уред но
ста ње.

– Са рад ња с ЈКП-ом „Хи ги -
је на” је из у зет но до бра јер рад -
ни ци тог ко му нал ног пред у зе -
ћа бр зо по сту па ју ка да до би ју
наш на лог за укла ња ње не ке
од ди вљих де по ни ја. Од мо -
мен та ка да се то де си па до
њи хо ве ре ак ци је ни ка да не про -
ђе мно го вре ме на. Ко му нал на
ин спек ци ја то зна, јер пра ти
про цес укла ња ња ди вљих де -
по ни ја до кра ја. Ка да се про -
цес окон ча, на лог за оба вља ње

Страну

припремио

Михајло
Глигорић

ДИ ВЉЕ ДЕ ПО НИ ЈЕ У ПАН ЧЕ ВУ

ЈЕД НИ ЧИ СТЕ, ДРУ ГИ БА ЦА ЈУ ЂУ БРЕ

ОДНОШЕЊЕ

КАБАСТОГ СМЕЋА

ЈКП „Хи ги је на” и ове го ди -

не спро во ди тра ди ци о нал -

ну ак ци ју „Април – ме сец

чи сто ће”, то ком ко је рад ни -

ци тог пред у зе ћа од но се

ка ба сти от пад (ста ри на ме -

штај, бе лу тех ни ку, ам ба ла -

жу, ау то-ли ма ри ју, гу ме,

ба штен ско сме ће и све дру -

го осим гра ђе вин ског шу та)

ко ји гра ђа ни оста ве по ред

сво јих ку ћа или кон теј не ра.

Ова ак ци ја се спро во ди

рад ним да ни ма од 7 до 15

са ти. Ин фор ма ци је о ули ца -

ма из ко јих ће се од но си ти

от пад мо гу се на ћи на „Феј -

сбук” стра ни ци „Хи ги је не”

или до би ти на те ле фо не тог

јав ног ко му нал ног пред у зе -

ћа: 327-010 и 310-931.

тог по сла се за тва ра – ис та као
је Кун да ко вић.

На истом задатку

Сло бо дан Кун да ко вић је од го -
во рио и на но ви нар ско пи та ње
о са рад њи с Ко му нал ном по -
ли ци јом. Ре као је да је она

корект на и да се за сни ва ка ко
на до ста вља њу при ја ва гра ђа -
на Ко му нал ној ин спек ци ји о
по сто ја њу ди вљих де по ни ја, та -
ко и на пра ће њу си ту а ци је на
те ри то ри ји гра да.

Пре ма Кун да ко ви ће вим ре -
чи ма, са рад ња Ко му нал не ин -
спек ци је и Ко му нал не по ли -
ци је је дво смер на, јер Ко му -
нал на ин спек ци ја до ста вља Ко -
му нал ној по ли ци ји ин фор ма -
ци је о при ја ва ма ко је су гра ђа -
ни са ми под не ли због ди вљих

де по ни ја, или су о то ме оба ве -
сти ли „Си стем 48”.

– Ти ме се ства ра мо гућ ност
да Ко му нал на по ли ци ја на ли -
цу ме ста за тек не гра ђа не ко ји
ба ца ју ђу бре на не до зво ље ним
ме сти ма. Рад но вре ме Ко му -
нал не по ли ци је је до по но ћи, а
не са ве сни гра ђа ни фор ми ра ју
ди вље де по ни је углав ном у ве -
чер њим и ноћ ним са ти ма –
додао је Кун да ко вић.

Само 20 рад ни ка чи сти град

О на по ри ма ко је ЈКП „Хи ги је -
на” ула же да би град био што
чи сти ји, све до чи по да так да два -

де сет рад ни ка, ко ли ко их је за -
по сле но у „Хи ги је ни ном” по го -
ну „Чи ста чи”, сва ко днев но у две
сме не укла ња ди вље де по ни је. 

– О оби му по сла ко ји они
оба вља ју го во ри то да из 30.000
до ма ћин ста ва, као и из фа -
бри ка и при ват них фир ми на
те ри то ри ји гра да днев но из -
не су и од ве зу до но ве де по ни -
је из ме ђу 110 и 120, а не ка да
и по 150 то на ко му нал ног от -
па да. За ње го во од во же ње, као
и за чи шће ње ми ни-де по ни ја
по ред кон теј не ра сва ко днев но
се, по ред на ших љу ди, ан га -
жу је и 15 до 20 рад них ма ши -
на – из ја ви ла је Ма ри ја
Андрић, порт па рол ЈКП-а
„Хиги је на”.

Она је до да ла да је по ра жа -
ва ју ће то што мно ги гра ђа ни
ба ца ју ђу бре и на тзв. зе ле на
остр ва, бе то ни ра не, уре ђе не и
огра ђе не по вр ши не на ко ји ма
су по ста вље ни кон теј не ри. Пре -
ма ње ним ре чи ма, то се де ша -
ва на кон што је НИС фи нан -
сиј ски по др жао „Хи ги је нин”
про је кат за уре ђе ње зе ле них
остр ва и фи нан си рао ку по ви -
ну но вих кон теј не ра.

Ан дри ће ва је из ја ви ла и да
„Хи ги је ни” про бле ме пра ве са -
ку пља чи се кун дар них си ро ви -
на. У по тра зи за пла стич ним
фла ша ма, кар то ни ма, као и

дру гим вр ста ма от па да ко ји
мо гу да про да ју, они пре ту ра -
ју по кон теј не ри ма, а че сто их
и уни шта ва ју и оста вља ју ха ос
за со бом. 

Пре ма ње ним ре чи ма, ства -
ра њу ди вљих де по ни ја до при -
но си и то што мно ги Пан чев -
ци ко ји ста ну ју у ку ћа ма не од -
ла жу ђу бре у соп стве не кан те,
иа ко су пре ма ва же ћој град -
ској од лу ци о одр жа ва њу чи -
сто ће ду жни да их на ба ве. Уме -
сто то га, ра ди је ба ца ју от пад у
кон теј не ре по ста вље не за ста -
нов ни ке стам бе них згра да или
где год стиг ну.

КО МУ НАЛЦИ: РУ КЕ СУ НАМ ВЕ ЗА НЕ

Бог дан Са вић, на чел ник Ко му нал не по ли ци је, из ја вио је у

не дав ном ин тер вјуу ко ји је дао за „Пан че вац” да на те ри то -

ри ји гра да има мно го ди вљих де по ни ја. Пре ма ње го вим ре -

чи ма, за па њу ју ће је то што мно ги на ши су гра ђа ни у

кон теј не ре ба ца ју шут и врућ пе пео и ти ме их трај но оште ћу -

ју или иза зи ва ју по жа ре у њи ма и на но се ве ли ку ма те ри јал -

ну ште ту.

– Сва ке зи ме на те ри то ри ји Пан че ва има мно го за па ље -

них кон теј не ра. Ме ђу тим, ма ло је оних ко ји то при ја вљу ју и

же ле да пот пи шу да је то ура дио тај и тај, с ње го вим пу ним

име ном и пре зи ме ном. Мо ра да се про ме ни свест љу ди. На -

ма су ве за не ру ке – из ја вио је Са вић за „Пан че вац”.

Он је до дао да је Ко му нал на по ли ци ја из да ла 37 пре кр -

шај них на ло га то ком 2018. го ди не. Од то га је 12 на пла ће но,

за хва љу ју ћи че му је у град ски бу џет упла ће но 70.000 ди на -

ра. Два де сет је дан на лог се на ла зи у по ступ ку из вр ше ња

пред Пре кр шај ним су дом, а че ти ри из вр ши о ца пре кр ша ја

под не ла су зах тев за суд ско од лу чи ва ње.

КА ЗНЕ (НЕ) ПО МА ЖУ

Пре ма ва же ћим град ским од лу ка ма, пред ви ђе не су знат не

нов ча не ка зне за ба ца ње ђу бре та ван ме ста ко ја су за то од -

ре ђе на. За фи зич ка ли ца оне из но се 10.000, а за пред у зет -

ни ке 20.000 ди на ра. Ме ђу тим, да би не ко био ка жњен,

мо ра да бу де сни мљен ка ко то ра ди (мо бил ним те ле фо ном,

фо то-апа ра том или ка ме ром), а тај сни мак по том, уз име и

пре зи ме оног ко је ба цао ђу бре, мо ра да бу де до ста вљен

над ле жни ма.

По је ди ни град ски функ ци о не ри су због то га апе ло ва ли

пре ко ло кал них ме ди ја на гра ђа не да ако при ме те та ко не -

што, од мах оба ве сте Ко му нал ну ин спек ци ју или Ко му нал ну

по ли ци ју.

ДИ ВЉЕ ДЕ ПО НИ ЈЕ СВУ ДА ПО СР БИ ЈИ

Ди вље де по ни је ни су са мо пан че вач ка спе ци фич ност, јер

их има у свим гра до ви ма и ма њим ме сти ма на те ри то ри ји

Ср би је. Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства за за шти ту жи вот -

не сре ди не ко је је об ја ви ла Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је, сва -

ки ста нов ник на ше зе мље го ди шње ба ци 300–400

ки ло гра ма ђу бре та ко је нај че шће за вр ши на ди вљим де по -

ни ја ма. Про це њу је се да их у Ср би ји има ви ше од 4.500 и

да су оне је дан од го ру ћих еко ло шких про бле ма у на шој зе -

мљи и оте жа ва ју ћи фак тор у ње ном при бли жа ва њу Европ -

ској уни ји.

Овако је близу центра града

ЦР НЕ ТАЧ КЕ У ПАН ЧЕ ВУ 

Ду га чак је спи сак ме ста на те ри то ри ји гра да где увек има

ди вљих де по ни ја, без об зи ра на то ко ли ко их „Хи ги је на” чи -

сти. То су рас кр сни це Ули це Ди ми три ја Ту цо ви ћа са ули ца -

ма Ма ти је Гуп ца и Та на ска Ра ји ћа, Мар ка Ку ли ћа (код

не ка да шње НИС-ове про дав ни це пли на), Но во се љан ски пут

(од Ма ке дон ске до Ко за рач ке, код бен зин ске пум пе „Танк”,

пре ко пу та не ка да шње ку гла не). Кри тич на ме ста су и улаз у

на се ље Зе лен го ра, ста ри и но ви бу вљак, руб ни де ло ви Стре -

ли шта, Не ма њи на (пла то иза Исто риј ског ар хи ва), Ка ра ђор -

ђе ва 2 (уз пар кинг) и мно га дру га.

Угао улица Б. Радичевића и Б. Јовановић

Призор из Улице Димитрија Туцовића

„Хигијена” има велике проблеме са 
сакупљачима секундарних сировина

Кундаковић: 
„У Панчеву се на
двадесет три места
стално формирају
дивље депоније без
обзира на то што их
радници ’Хигијене’
уклањају”.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ХРОНИКА

Пре ме сец да на по ја вио се и
у на шој зе мљи од ли чан, не а -
гре си ван трет ман ли ца, ко ји
да је не ве ро ват не ре зул та те у
ујед на ча ва њу и сја ју те на –
BB Glow. На овај трет ман се
ду го че ка ло, а пр ви су га из у -
ме ли ко реј ски ко зме то ло зи –
спе ци ја ли сти. Са став ам пу ла
ко је се ко ри сте у овом трет -
ма ну га ран ту је ком плек сан
ути цај на ко жу, ње ну не гу,
ујед на че ност те на и сјај.

Трет ман ни је се зон ски, мо -
же се ра ди ти у свим го ди -
шњим до би ма, по го то во ле ти.
Мо гу га ра ди ти и же не и му -
шкар ци, спре ча ва ства ра ње
ме ла ни на и не за тва ра по ре.
На пра вљен је за ко жу с там -
ним фле ка ма и пе га ма,

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

Упо знај те BB Glow

Зид

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 250 гра ма тан ких ко ра, 

200 гра ма мле ве ног ме са, две-три шар -

га ре пе, ве зи ца мла дог лу ка, 1/4 ма ње

гла ви це ку пу са, пер шу но во ли шће, две-

три ка ши ке со ја со са, со и би бер.

При пре ма: при пре ми ти пр во на дев

за рол ни це. Мла ди лук исе ћи на коц ки -

це, шар га ре пу на тан ке шта пи ће, а ку -

пус на ре зан це. На ма ло уља про пр жи -

ти пр во лук док не по ста не ста класт, па

до да ти шар га ре пу и ку пус и све за јед но

крат ко пр жи ти. До да ти за тим мле ве но ме со, за чи ни ти по уку су и

дин ста ти пет на е стак ми ну та.

Ко ре исе ћи на че ти ри де ла, та ко да до би је мо ли сто ве те ста от при -

ли ке 14 x 14 цм. На сва ки ква дра тић ста ви ти по ка ши чи цу на де ва,

пре кло пи ти ле ву и де сну по ло ви ну ка сре ди ни, као кад за ви ја мо сар -

ме, и за ви ти рол ни цу. Је дан крај прет ход но на ма за ти уму ће ним ја -

је том да би се бо ље за ле пи ло и да се не отво ри при ли ком пр же ња.

Рол ни це крат ко пр жи ти у ду бо ком уљу док ле по не по ру ме не са

обе стра не. То све иде при лич но бр зо, па тре ба па зи ти да не из го -

ре пре ви ше. Из ва ди ти их на ку хињ ски па пир да се упи је ви шак уља.

По слу жи ти их то пле на ли сто ви ма зе ле не са ла те.

На по ме на: у по себ ној ма њој чи ни ји мо же те сер ви ра ти со ја сос,

па за чи ни ти рол ни це по уку су. Рол ни це мо же те при пре ма ти и са мо

с на де вом од по вр ћа, а мо же те ста ви ти и пе чур ке или не ко дру го по -

вр ће по же љи.

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

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

Пи ше: Лана Белић

Про лећ не рол ни це

неуједна че ним те ном, хи пер
и хи по пиг мен та ци ја ма, по -
стак на ма (фле ке ко је на ста ју
због ак ни), као и због пиг мент -
них и ста рач ких фле ка. Има
ефе кат ББ кре ме, да је ли цу
сјај, ску пља по ре, хи дри ра,
сма њу је бо ре и об на вља ко жу.

Трет ман за по чи ње ен зим -
ским или хе миј ским пи лин -
гом (за ви сно од го ди шњег до -
ба и по тре ба ко же), на кон то -
га се ра ди ме зо те ра пи ја кок -
те ли ма (ин јек ци о на или на -
но игла ма), а по том се уба цу -
је BB Glow ам пу ла, ко јом се
тен до во ди до са вр шен ства, и
то на но на став ци ма, ко ји су
без бол ни и при јат ни за рад.
Не ма пе ри о да опо рав ка, од
ко зме ти ча ра из ла зи те пре ле -
пе, не го ва не ко же, ујед на че -
ног те на и све жи не. Цео про -
цес се оба вља на ни воу епи -
дер ми са та ко да ов де не ма ре -
чи ни о ка квој пиг мен та ци ји
или те то ва жи, већ ис кљу чи во
о по вр шин ском уно су ак тив -
них суп стан ци и ББ сја ја.

Ка ко би ре зул та ти тра ја ли
шест ме се ци, по треб но је трет -
ман по но ви ти три-че ти ри пу -
та на че тр на ест да на, не из -
ла га ти се сун цу три да на на -
кон трет ма на, не уми ва ти се
два на ест са ти на кон трет ма -
на и не ра ди ти трет ма не воћ -
ним ки се ли на ма. Овај ди ван
трет ман ели ми ни ше (или бар
убла жа ва) по тре бу за ББ кре -
мом или пу де ром, не у тра ли -
ше сло бод не ра ди ка ле, укла -
ња (сма њу је) ожиљ ке од ак -
ни, ре ду ку је фле ке, сма њу је
по ре, хи пер пиг мен та ци ју и
вр ши ду бин ску хи дра та ци ју.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, ко ли ко пу та смо
са мо стр пљи во ула га ли сво је
зна ње, уса вр ша ва ли ве шти не
ко ји ма смо овла да ли и сти -
ца ли но ве, а све с на ме ром
да до стиг не мо циљ ко ји смо
по ста ви ли за рад лич ног бо -
љит ка. Та ко обич но би ва: ра -
ди мо пре да но,
тро ши мо вре ме
на све што сма -
тра мо нео п ход -
ним да би смо се
ко нач но оства -
ри ли и про гла -
си ли успе шним.
И он да, са свим
нео че ки ва но, ко
зна ко ји пут,
свом сна гом тре -
сне мо у зид.

Ју ре ћи за не -
чим што смо за -
цр та ли да је нео п ход но да
оства ри мо, бу де мо, до би је -
мо..., да би смо (п)оста ли це -
ло ви ти, ис пу ње ни и за до вољ -
ни, уда ра мо у не про бој ну тво -
ре ви ну ко ју смо са зи да ли од
(ту ђих) оче ки ва ња, „та ко тре -
ба ња” и при ла го ђа ва ња ка лу -
пу сва ко дне ви це. По ре ме ће -
не рав но те же, у бу ни лу од си -
ли не удар ца, мно ги од нас
на ста вља ју да уда ра ју у тај
исти зид, ду бо ко уса ђе ног ве -
ро ва ња да је то је ди ни пут.

Зид смо по че ли да пра ви -
мо од не у са гла ше но сти са соп -
стве ним би ћем и оче ки ва -

њима ко ја дру ги по ста вља ју
пред нас. На чин од ра ста ња,
„нај бо ље на ме ре” дра гих љу -
ди и тем по ко јим се сме њу ју
на мет ну ти об ли ци по жељ ног
по на ша ња по ста ју ма те ри јал
од ко јег на ста је зид уса ђе них
уве ре ња пре ма ко јем не ми -
нов но иде мо пра те ћи пу то ка -
зе сва ко дне ви це. Бр зи ну на -
шег при бли жа ва ња зи ду уве -
ћа ва ју стра хо ви и бри ге око
то га да ли смо до вољ но ура -
ди ли, ре кли, да ли, по ка за ли
или би ло шта дру го што су
дру ги од нас оче ки ва ли.

По тре ба за успо ра ва њем и
са гле да ва њем но вих жи вот -
них мо гућ но сти ра сте упо ре -
до с по ја вом дру га чи јег ви ђе -
ња се бе и сво јих та ле на та. Же -
ља да се ис ка же мо на по се -
бан на чин, да от кло ни мо уну -
тра шње коч ни це пре ма ис по -
ља ва њу је дин стве но сти на шег

би ћа, рас та па ве -
зи во у ви ду бри -
га и стра хо ва ко -
је зи ду да је чвр -
сти ну и не про -
бој ност. Он по -
чи ње да се уру -
ша ва сна гом
наше же ље за
про ме ном ко ја
иси ја ва из ду би -
не на шег би ћа,
рас плам са ва ју ћи
ра до зна лост и
по кре тач ку енер -

ги ју ма ште и кре а тив но сти.
Де ша ва се да уда рац у жи -

вот ни зид де лу је отре жњу ју ће
и у тре ну схва та мо илу зи ју ла -
жног по но са и за до вољ ства со -
бом ко је смо по ста ви ли као
осно ве жи вот ног обра сца. Та -
да смо спрем ни да при хва ти -
мо зид и бол но ис ку ство уда -
ра као не што нај бо ље што нам
се до го ди ло, јер нас је раз бу -
ди ло из хип но тич ког сна и
уљуљ ка но сти у јед но лич ни ри -
там сва ко дне ви це.

Ићи ка се би или уда ри ти у
зид – од лу ка је, као и увек,
на ва ма.

Има те ли и ви осе ћај да сва -
ког ју тра се да те у ро лер ко стер
ко ји вас по том мах ни то но си
кроз дан? Бри не те о по ро ди -
ци, рад ном ме сту, ра чу ни ма,
оба ве за ма, ста рим ро ди те љи -
ма..., а нај че шће ре че ни це ко -
је из го ва ра те су: Не знам где
уда рам. Рас па дам се. Пу цам
по ша во ви ма!?

До бро до шли у клуб осо ба
ко је су под хро нич ним стре -
сом. Же ли мо вам да из ње га
иза ђе те што бр же, пре не го што
овај про блем оста ви озбиљ не
по сле ди це на ва ше пси хич ко и
фи зич ко здра вље.

Струч ња ци сма тра ју да стрес
по кре ће ви ше од 1.400 ра зних
хе миј ских ре ак ци ја у ор га ни -
зму ко је и те ка ко ути чу на на -
ше оп ште ста ње. Аме рич ки ин -
сти тут за стрес сма тра да 70–
90 од сто по се та ле ка ри ма оп -
ште прак се на ста је упра во због
по сле ди ца стре са.

Пи та ње од ми ли он до ла ра
гла си: ка ко спре чи ти, за у ста -
ви ти и за у век уни шти ти стрес?
Од го вор обес хра бру је: лек про -
тив стре са ни ко ни је из у мео, а
ве ро ват но и не ће због то га што
нас је стре сом при ро да „опре -
ми ла” из са свим оправ да них
раз ло га.

– Стрес је ево лу циј ски ме ха -
ни зам ко ји нам слу жи да спа -
се мо соп стве ни жи вот кад се
на ђе мо у опа сној си ту а ци ји.
Мај ка при ро да је то за ми сли -
ла ова ко: ка да, на при мер, иде -
те шу мом и срет не те ти гра, ваш
ор га ни зам у ро ку од две се кун -
де пре кон фи гу ри ше цео си стем
ка ко би ство рио до дат ну енер -
ги ју за бор бу или за бег. При -
том се „га си” све оно што нам
у том суд бо но сном тре нут ку не
тре ба: про ба ва, иму но ло шки
си стем, си стем за ре про дук ци -
ју, ли би до... Упра во за то љу ди
ко ји су стал но под стре сом вр -
ло бр зо поч ну да из гле да ју ста -
ри је, ра но осе де, ко жа поч не
да им се су ши и стал но су бо -
ле шљи ви – ка же у јед ном од

сво јих пре да ва ња по зна ти го -
вор ник Ср ђан Ро је.

Оки да чи и по сле ди це

Ре жим ра да под стре сом ди -
зај ни ран је за пе ри о де опа сно -
сти ко ји не тре ба да тра ју ду же
од по ла са та или сат. Ми смо
да нас, ме ђу тим, сми сли ли на -
чи не ка ко ће мо би ти под стре -
сом трај но. Нај че шћи оки да чи
стре са су: смрт ни слу чај, бо -
лест чла на по ро ди це, раз вод,
пре се ље ње, про бле ми на по -
слу, от каз, од ла зак у пен зи ју,
сек су ал ни и нов ча ни про бле -
ми, по ро дич не раз ми ри це и
уса мље ност.

– Ка да бур но од ре а гу је мо на
не ку стре сну си ту а ци ју, ни во

ма сти и нај ма ње два ли тра
во де днев но до бит на су ком -
би на ци ја.

Ви ше спа вај те

По тру ди те да пру жи те се би
до вољ но од мо ра кад год је то
мо гу ће.

Не устру ча вај те се да од ре -
ма те два де се так ми ну та по под -
не, ка ко би сте до пу ни ли ба те -
ри је и би ли спрем ни ји за оба -
ве зе ко је сле де.

Пра ви те под сет ни ке

Је дан од узро ка стре са је тај
што ве ли ки број по да та ка исто -
вре ме но др жи мо у гла ви, по -
ку ша ва ју ћи да по пам ти мо све
оба ве зе. Та ко ни кад ни смо фо -
ку си ра ни на оно што ра ди мо,
ми сли нам ле те и по ста је мо
нер во зни.

Ко ри сти те под сет ник на мо -
бил ном те ле фо ну или за пи суј -
те оба ве зе у теф тер. Та ко ће те
мо ћи да се опу сти те и да се у
це ло сти по све ти те ак тив но сти
ко ју тре нут но оба вља те.

Пет ми ну та па у зе

Кад схва ти те да вас је стрес
„по јео”, на пра ви те пе то ми нут -
ну па у зу. За у ста ви те све, ис -
пра зни те гла ву од ми сли и ду -
бо ко ди ши те.

Кра так пре дах ће учи ни ти
чу да и по мо ћи вам да се екс -
пре сно ре се ту је те и уми ри те.

Бу ди те уред ни

Не ка вам рад ни сто и деск топ
бу ду увек чи сти и уред ни, јер
нам не ред ства ра мен тал ну кон -
фу зи ју и под се ћа нас на све
ства ри ко је ни смо ура ди ли.

Ха ос на сто лу – ха ос у гла ви.
На пра ви те ред.

Фи зич ка ак тив ност

Кад се ба ви мо фи зич ком ак -
тив но шћу, на ше те ло лу чи до -
па мин – хор мон за до вољ ства,

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

кор ти зо ла и адре на ли на у на -
шем те лу на гло ска че, ср ча ни
ри там се дра стич но убр за ва, а
ва ре ње и ме та бо ли зам успо ра -
ва ју. Но на кон крат ког вре ме -
на све се вра ћа у нор ма лу. Ме -
ђу тим, ка да се стре сне си ту а -
ци је ни жу јед на за дру гом, ор -
га ни зам не ма вре ме на да се
опо ра ви и та ко стрес по ста је
хро ни чан – об ја сни ла је
Мирјана Кне же вић, би о лог, на

пре да ва њу о стре су одр жа ном
у Град ској би бли о те ци.

Стрес нај че шће оста вља по -
сле ди це на на шем кар ди о ва -
ску лар ном и ди ге стив ном си -
сте му, па та ко осо бе ко је су
стал но под стре сом с вре ме -
ном поч ну да па те од хи пер -
тен зи је или про бле ма с ва ре -
њем, а не рет ко се код њих ја ви
и чир на два на е сто па лач ном
цре ву. Ду го тра јан стрес у ста -
њу је да пот пу но ра зо ри ваш
ор га ни зам. Мно ги из лаз по ку -

ша ва ју да про на ђу у ле ко ви ма
и раз ли чи тим пре па ра ти ма за
опу шта ње, али то ни је па мет -
но ре ше ње: та кве суп стан це не
ле че узрок про бле ма, а уз то
ства ра ју и за ви сност и иза зи -
ва ју чи тав низ не при јат них нус -
по ја ва.

Да би сте ума њи ли стрес и
по сле ди це ко је он иза зи ва, тре -
ба ло би да се при др жа ва те не -
ко ли ко ва жних пра ви ла.

Па зи те шта је де те

Не мој те је сти хра ну ко ја вас
чи ни тро ми ма и успо ре ни ма,
то ће са мо би ти из вор до дат -
ног стре са.

Мно го во ћа, по вр ћа, ин те -
грал них жи та ри ца, здра вих

ДА ЛИ ЈЕ ВРЕ МЕ
ДА ПО ТРА ЖИ ТЕ

ПО МОЋ?

Зна ко ви ко ји ће вам ука за -

ти на то да је стрес по чео

да оста вља озбиљ не по сле -

ди це на вас, је су: гу би так

апе ти та, про бле ми са спа -

ва њем, пре те ран за мор,

ло ши ја кон цен тра ци ја, раз -

дра жљи вост, осе ћај бес по -

моћ но сти, без раз ло жна

бри га, раз ми шља ње о са -

мо у би ству, ода ва ње ал ко -

хо ли зму или нар ко ма ни ји.

Уко ли ко има те ве ћи ну

ових симп то ма и ни сте у

ста њу да се са мо стал но из -

бо ри те са стре сом, обра ти -

те се за по моћ пси хо ло гу

или пси хи ја тру.

РА ДИ ТИ ВИ ШЕ СТВА РИ ОД ЈЕД НОМ?
ВЕЛИ КА ГРЕ ШКА!

Ово стање не сме постати хронично

КА КО ДА СЕ ОСЛО БО ДИ ТЕ СТРЕ СА

ПУ ЦА ТЕ ПО ША ВО ВИ МА? 
ЧУ ВАЈ ТЕ СЕ ТОГ СТА ЊА!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Стрес је еволуцијски
механизам који нам
служи да спасемо
сопствени живот кад
се нађемо у опасној
ситуацији.

Зид пра ви мо од
не у са гла ше но сти
са соп стве ним
бићем и
очекивањима која
други постављају
пред нас.

Иа ко у пр ви мах де лу је ло -

гич но да ће мо ви ше по сти ћи

ако оба вља мо не ко ли ко

ства ри у исто вре ме,

исти на је скроз су прот -

на. Мул ти та скинг чи -

ни да ра ди мо

спо ри је и не -

ква ли тет ни је,

уз че сте гре -

шке. Ако не ве -

ру је те, уве ри те се уз

по моћ овог јед но -

став ног екс пе ри -

мен та.

Узми те па пир и олов ку и

укљу чи те што пе ри цу, па ис -

пи ши те, јед но ис под дру гог,

пр вих 15 сло ва азбу ке или

абе це де. Кад то за вр ши те, у

дру гој ко ло ни ис пи ши те уна -

зад све не пар не бро је ве од

29 до 1. За пи ши те ко ли ко

вам је вре ме на тре ба ло

за овај за да так.

Са да, та ко ђе ме -

ре ћи вре ме, ура -

ди те то исто, али

та ко што ће те на из -

ме нич но пи са ти

јед но сло во па је -

дан број (А – 29, Б

– 27...). Упо ре ди те

ре зул та те. Ве ћи ни

љу ди за дру ги за да так

тре ба го то во ду пло ви ше вре -

ме на, на пра ве не ко ли ко гре -

ша ка, а при том пи шу

не у ред ни је и ха о тич ни је. То -

ли ко о сми слу мул ти та скин га.

ко ји ко чи про из вод њу кор ти -
зо ла и адре на ли на, сми ру је нас,
до во ди нас у бо љу фи зич ку кон -
ди ци ју и омо гу ћа ва нам до бар
сан.

Имај те у ви ду да груп ни, так -
ми чар ски спор то ви не де лу ју
као ан ти стрес те ра пи ја. Иза бе -
ри те ак тив но сти ко је има ју ме -
ди та тив ни ка рак тер: јо гу, таи-
чи, тр ча ње, пли ва ње... Про во -
ди те вре ме у при ро ди и по све -
ти те се се би.
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Му зи ка жи вот чи ни леп шим.
Ди же рас по ло же ње ка да смо
ту жни, не срећ ни, раз о ча ра ни
и чи ни нас ра до сним по ја ча -
ва ју ћи по зи тив не емо ци је ко је
но си мо са со бом!

Емо тив на пи ру е та

Алек сан дра Мр дић је по че ла
да се ба ви ба ле том у че твр тој
го ди ни – да би ис пра ви ла кри -
ве но ге, али већ та да је зна ла
да ће јој игра по ста ти нај ве ћа
љу бав, од мах иза по ро ди це.

– Са да ма ње вре ме на ве жбам
не го прет ход них пет на ест го -
ди на, али сам мен тал но у ба -
ле ту сва ког ми ну та. Он је ве о -
ма зах те ван, улеп ша ва жи вот,
али га исто та ко и спу та ва. За
зва ње ба ле ри не по треб но је мно -
го емо тив не жр тве, без об зи ра
на то ко ли ко ужи ва мо у свом
по слу – при ча Алек сан дра.

Она је за свој рад до би ла
број на при зна ња на так ми че -
њи ма, фе сти ва ли ма и дру гим
на сту пи ма.

– Увек су ми нај ви ше зна чи -
ле по хва ле мо јих мен то ра –
тре не ра и ба лет ских пе да го га
с ко ји ма сам ра ди ла. Та ко ђе,
по др шку и раз у ме ва ње за успо -
не и па до ве до би ја ла сам од
по ро ди це, ко ја је увек би ла пу -
на љу ба ви – ка же.

Као члан ба лет ског ан сам -
бла на сту пи ла је у пред ста ви
Љу би ше Ри сти ћа „Тај на Цр не
ру ке”, а већ две го ди не је члан
по зо ри шта КПГТ, где је игра -
ла у „Ри чар ду Тре ћем”, у Ханд -
ке о вом „Псо ва њу пу бли ке”, за -
тим „Осло бо ђе њу Бе о гра да у
пет сли ка”, а са да ра ди на пред -
ста ви „Љу бав на при ча” Пу ри -
ше Ђор ђе ви ћа.

Деч је раз и гра но

За Ива ну Па вли цу ро ди те љи ка -
жу да је пр во про и гра ла, па тек
он да про хо да ла. Од ра сла је у
му зич кој по ро ди ци и већ у ше -
стој го ди ни је за ко ра чи ла на пле -
сни по ди јум. Као ба ле ри на је
пле са ла уз кла сич ну му зи ку, али
је ри там код ње увек био до ми -
нан тан, па је на пред лог ње не
мај ке у Ба лет ској шко ли уве ден
од сек за мо де ран ба лет. Плес је
био њен хо би, али се за вре ме
сту ди ја че шког је зи ка на Фи ло -
ло шком фа кул те ту су сре ла с хип-
-хоп ае ро би ком и од лу чи ла да
јој то по ста не про фе сија.

– Код хип-хо па је спе ци фи -
чан ри там. Да је мо гућ ност да
се на пра ви ви ше по кре та за
вре ме јед ног удар ца. Ди на ми -
чан је, али по сто ји и не што

што се зо ве за мр за ва ње по кре -
та. Из хип-хо па је на стао и
стрит денс шоу, ко ји је по пут
ми ни-пред ста ве. Ме ни је то
нај ин те ре сант ни је, јер да је

могућ ност игра чу да се ис ка -
же. У овом сти лу смо би ли др -
жав ни пр ва ци 2010. го ди не –
при ча нам Ива на и до да је да
се, док пле ше хип-хоп, осе ћа
сна жном, јер он ак ти ви ра баш
сва ки ми шић у те лу и та сна га
се на игра чи ма ви ди.

Ива на већ де сет го ди на ра -
ди с де цом и ка же да би, и ка -
да би по но во би ра ла свој жи -
вот ни пут, опет иза бра ла исто,
јер је игра оно што је у пот пу -
но сти ис пу ња ва.

Об ли ко ва ње жи во та кроз
по крет

Ти ја на Ма лек је на кон за вр -
ше не Гим на зи је „Урош Пре -
дић” у Пан че ву и Ви ше ме ди -
цин ске шко ле у Зе му ну на ста -
ви ла сту ди је ко ре о гра фи је на
Ин сти ту ту за умет нич ку игру
у Бе о гра ду. Осни вач је и за -
ступ ник ДДТ – кре а тив ног цен -
тра за по крет, пан че вач ке ор -
га ни за ци је ко ја се ско ро пет -
на ест го ди на ба ви ал тер на тив -
ним пле сним по зо ри штем. Са
ус хи ће њем го во ри о пле су и
от кри ва њу чу де сних пу те ва
умет нич ке игре.

– Пр ва свест о по сто ја њу
ме ни је до не ла и љу бав пре ма
по кре ту и игри. Увек сам во -
ле ла умет ност: му зи ку, сли -
кар ство, књи ге, по зо ри ште...

За ме не је све то би -
ло не раз дво ји во. Не
мо гу ре ћи да за ме не
плес пред ста вља жи -
вот, јер је жи вот сам
по се би пот пун и чи -
не га мно ги фак то ри,
али упра во ми та ра -
зно ли кост жи во та по -
ма же да се оства рим
у про фе си ји ко ре о гра -
фа, ко јом се тре нут -
но ба вим – при ча
Тија на.

Ода бра ла је по крет
за свој умет нич ки из -
раз јер је ин три ган тан,
иза зо ван и до во љан да
оп чи ни пу бли ку.

– Вре ме ко је сам
про ве ла као играч не -
знат но је на спрам ра -
да и шко ло ва ња ко је
сам про шла да бих
поста ла ко ре о граф.

Окол но сти су би ле дру га чи је
пре два де сет година, јер та да
са вре ме на игра ни је у Ср би ји
би ла за сту пље на у оној ме ри у
ко јој је то да нас. Али иа ко су

са да по ма ци еви дент ни, то је
ма ло у од но су на Евро пу и свет
– при ча она.

За свој рад је до би ја ла број -
на при зна ња, али она сма тра
да је ње на нај ве ћа са тис фак -
ци ја то што ра ди оно што во ли
и ка да има шта да ка же.

– На гра да је сва ко ју тро у ко -
јем се про бу диш и осе тиш да је
по тре ба да се ба виш умет нич -
ким из ра зом кроз плес и по -
крет и да ље нео ка ља на би ло ко -
јим спољ ним ути ца ји ма. Љу бав
и по све ће ност су до бит на ком -
би на ци ја за умет ност, ко ја он -
да на ђе свој пут кроз раз ли чи те
фор ме: по крет, но те, плат но,
па пир… – за кљу чу је Ти ја на.

Тај на келт ске ду ше

Ро ђен у Пан че ву у пле сач кој
по ро ди ци, Мар ко Ми ћић је с
пет го ди на по чео да се ба ви
срп ским фол клор ним игра ма.
А кад је 1999. пр ви пут на те -
ле ви зи ји ви део „Riverdance

Show”, за љу био се у ир ски плес
и то је  по ста ла ње го ва нај ве ћа
страст. По што учи те ља ир ског
пле са у Ср би ји та да ни је би ло,
ко ра ке је учио сам, уз ви део-
-сним ке.

Пре се дам на ест го ди на осно -
вао је пр ву тру пу ир ског пле -
са у Ср би ји, „Кел тик ри там”,
чи ји је ко ре о граф и да нас.
Члан про фе си о нал не тру пе ир -
ског пле са „Ceol Chiarrai Pro-
ductions Ltd.” из Ир ске по стао
је 2010. го ди не. С њи ма је на -
сту пао ши ром све та, а кру ну

ње го вог ме ђу на род ног успе ха
чи ни члан ство у „Riverdance”
тру пи и уче шће у оба ра њу
светског ре кор да у нај ду жој
ли ни ји ир ских пле са ча у
Дабли ну.

По бед ник је мно гих европ -
ских пр вен ста ва и но си лац нај -
ви ших зва ња мај сто ра ир ског
пле са, из ме ђу оста лог ма стер-
ди пло ме Уни вер зи те та у Ли -
ме ри ку (Р. Ир ска). Упр кос овој
за вид ној ка ри је ри Мар ко и да -
ље на сту па у фол клор ној гру -
пи из Ба ва ни шта.

– Плес, игра, по крет... То је
за ме не ноћ и дан, пи ће и хра -
на, љу бав и ту га – ка же са же то
Мар ко, ко ји днев но ве жба од
два до де сет са ти, уо чи ве ли -
ких на сту па.

Чу ва ри тра ди ци је

С по ла ском у пр ви раз ред Ле -
ла Стој нов ушла је и у фол кло -
ра шке опан ке. По ред ње не шко -
ле „Јо ван Јо ва но вић Змај” био
је не ка да чу ве ни Дом пи о ни -
ра, с ра зним сек ци ја ма за де цу
и мла де. Јед ну од њих др жао
је и КУД „Абра ше вић” и Ле ла
је ту на шла спој тра ди ци о нал -
ног и ро до љу би вог ду ха, у ко -
јем је вас пи та ва на, и љу ба ви
пре ма игри.

– Ја да нас че сто имам оби -
чај да ка жем мла ди ма с ко ји -
ма сам сва ко днев но у про сто -
ри ја ма „Абра ше ви ћа”, да су
они не са мо умет ни ци, игра -
чи не го и чу ва ри сво је зе мље.
Јер они на нај леп ши мо гу ћи
на чин чу ва ју кул ту ру, тра ди -
ци ју и оби ча је на шег на ро да,
наш иден ти тет – ка же Ле ла за
„Пан че вац”.

Она је да нас на че лу пан -
че вач ког КУД-а „Абра ше вић”
и ову ду жност вр ши во лон -
тер ски.

– Сма тра ла сам да ми је ду -
жност да Дру штву по мог нем
да оп ста не, јер ми је пру жи ло
нај леп ше да не мла до сти, ка -
кве бих по же ле ла сва ком мла -
дом чо ве ку да нас – об ја шња ва,

до да ју ћи још и да је
исти на оно што за
фол кло ра ше го во ре:
да има ју ве чи то млад
дух ко ји се од ра жа ва
и на њи хов из глед.

– Фол кло ра ши за -
у век оста ју мла ди.
Твр дим да игра и му -
зи ка из ба цу ју не га тив -
ну енер ги ју из чо ве ка
и да по сле сат-два
игре уз му зи ку чо век
бу де пре по ро ђен –
гово ри убе ђе но.

Она из но си и де -
таљ ко ји је ма ње по -
знат из ван играч ких
кру го ва: фол клор мо -
же да бу де и ве о ма
на по ран, јер играч на
се би мо же има ти
опре му и но шњу те -
шку и до пет на ест ки -
ло гра ма док из во ди
окре те, чуч ње ве и ско -

ко ве у ко ре о гра фи ји, ко ја тра -
је и по пет на ест ми ну та.

– Ра ђе на су ис пи ти ва ња на
ту те му и ве руј те ми мно ги
спор ти сти не мо гу да из ве ду
оно што мо же је дан фол -
клораш – ка же Ле ла Стој нов 
с по но сом.

Мир ја на Ма рић

За ра ђу је те, али
нов ца опет не -
ма? Што ви ше
има те, ви ше
тро ши те и ма -
ње вам оста је?
До шло је вре -
ме за про ме не!
Бест се лер „Па -
мет на же на,
бо га та же на”
по мо гао је же -
на ма ши ром
све та да узму
ства ри у сво је
ру ке и на у че да
упра вља ју нов цем. Ау тор Деј -
вид Бах, при зна ти фи нан сиј -
ски са вет ник, по ка зао је же -
на ма раз ли чи тих го ди на и
про фи ла ка ко да се обо га те,
ка кав год био њи хов при ход.
Ба хо во упут ство у осам ко -
ра ка да ће вам све нео п ход -
не ала те по мо ћу ко јих ће те
тро ши ти па мет но, ус по ста -
ви ти фи нан сиј ску ста бил ност

и ускла ди ти
тро шко ве са
соп стве ним жи -
вот ним вред -
ности ма.

„Ако сам
ишта на у чио о
же на ма и нов цу
за ових два де сет
го ди на, то је сле -
де ће: јед ном ка -
да же на на у чи
ка ко да пре у зме
од го вор ност над
сво јим фи нан -
си ја ма, ни шта је

ви ше не мо же за у ста ви ти.”
Ни ка да ни сам за бо ра вио

тре ну так ка да сам пи тао мај -
ку: „Шта за и ста по кре ће свет
– но вац или љу бав?” Имао
сам та да око пет го ди на. По -
гле да ла ме је пра во у очи и
ре кла: „Деј ви де, љу бав је оно
што чи ни жи вот по себ ним...
али без нов ца си у ве ли кој
не во љи!”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко ја ноћ
је за вас би ла нај ча роб ни ја.
„Пан че вац” и из да вач ка ку ћа
„Вул кан из да ва штво” при пре -
ми ли су по је дан при ме рак
књи ге „У ча роб ној но ћи” Ело -
и зе Џејмс за два на ша чи та о -
ца или чи та тељ ке ко ји су нај -
кре а тив ни је од го во ри ли на то
пи та ње.

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

„То је пр ва пре спа ва на ноћ
по сле по ро ђа ја.” 064/1792...

„Сво ју нај ча роб ни ју ноћ још
че кам. Сва ке ве че ри по ми -
слим да је ова ноћ та ноћ,
али ју тро до но си отре жње ње.
П. С. С ка квим ме ђе дом жи -
вот про ве дох!” 064/2488...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јих од го во ра на пи -
тање ко ли ко им тре ба да

устану ка да пад ну. Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Пад нем се дам пу та,
а уста нем осам” На о ки ја
Хигаши де.

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

„Ка да пад нем, ја не уста -
јем, већ ко сим хи цем уле во
ска чем и по ле ћем.” 064/0541...

„Ско ро сам гад но па ла, а
ни сам ви ше ма ла, ви со ка сам
као вра та и као да је па ла жи -
ра фа с тре ћег спра та. Уста ла
сам бр зо и без бла ма, да де цу
не бру ка њи хо ва ма ма.”
064/8884...

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

Д. К.

Два читаоца који до среде, 17. априла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли
чезнете за неким поновним сусретом?”, наградићемо по јед-
ним примерком књиге „Поново заједно” Марка Левија. Нај-
занимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Пан-
чевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

Четири године на-
кон првог сусрета
незаборавни јуна-
ци романа „А ако
је то ипак истина”
Артур и Лорен по-
ново су заједно, и
то сасвим случај-
но. Артур се вра-
тио из Париза у
Сан Франциско:
свом пријатељу,
послу и вољеном
граду. Једино му
недостаје Лорен –
жена због које је
све жртвовао да би је спасао,

а затим поново
изгубио. Поми-
рио се с тим да
је више никад
неће видети.
Али судбина се
опет умешала и
сада Лорен тре-
ба да спасе Ар-
тура… ако успе
да га пронађе на
време. Кад им
живот пружи
другу прилику,
хоће ли они
ризиковати и

зграбити је?

„Поново заједно”
Марка Левија

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Па мет на же на, бо га та
же на” Деј ви да Ба ха

Два чи та о ца ко ји до сре де, 17. апри ла, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Ка да су
же не нај па мет ни је?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком
књи ге „Па мет на же на, бо га та же на” Деј ви да Ба ха. Нај за ни -
мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев -
ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

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

жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Жи ра фа па ла 
с тре ћег спра та

Тијана Малек

Александра Мрдић

Марко Мићић

Ивана Павлица

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ ВО ЛЕ ДА ИГРА ЈУ

ЖИ ВОТ У РИТ МУ МУ ЗИ КЕ ЗА ПЛЕС

Лела Стојнов
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НАШ ГОСТ: ИВА НА СПА СО ВИЋ, ИСТО РИ ЧАР КА

ИСТО РИ ЈА СЕ НЕ ПО НА ВЉА

број лич но сти ко је су по ре клом
одав де за ду жио је ову зе мљу, а
мо гу сло бод но да ка жем и свет.
Пан че во до жи вља вам пре ко љу -
ди ко је сам про у ча ва ла. На при -
мер, тре нут но се ба вим Ми хо -
ви лом То ман длом, ко ји је био
исто ри чар Пан че ва. Не где осе -
ћам дуг пре ма ње му и по ма ло
се осе ћам као ње гов на ста вљач.
Ар хив у Пан че ву је об ја вио све
што је он на пи сао и то је већ
био под виг, а он да je пре о ста ло
још да осва не ње го ва би о гра -
фи ја. Вр ло је нео бич но и дир -
љи во да чо век ко ји је до шао са
стра не бу де тај ко ји је ожи вео
исто ри ју Пан че ва од нај ра ни -
јих вре ме на. Цео се по све тио
исто ри ји, али је био та ко скро -
ман да је остао не до вољ но по -
знат. То је не прав да ко ју гле да -
мо да ис пра ви мо. Не мо же го -
во ри ти о исто ри ји Пан че ва а
да се не по ме не он...

l Ка ко вам се до па да да на -
шње Пан че во?

– Мно го во лим овај град. Пр -
во ми се сви ђа ње гов ге о граф -
ски по ло жај, на ушћу Та ми ша
у Ду нав. Кеј крај Та ми ша до -
че ку је пут ни ке на ула ску у град.
Ме не увек об ра ду је... А тек па -
но ра ма гра да: с јед не стра не
Пре о бра жен ска, с дру ге Ус пен -
ска цр ква! Ми слим и да је На -
род на ба шта дра гуљ Пан че ва.
О њој је пи са но кад је би ла по -
диг ну та по чет ком 19. ве ка и
ње не сли ке при ка зи ва не су на

Доц. др Ива на Б. Спа со вић за -
вр ши ла је сту ди је исто ри је на
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе -
о гра ду, на ко јем је ма ги стри -
ра ла и док то ри ра ла. За по сле -
на је у Ар хи ву СА НУ и на Фа -
кул те ту за кул ту ру и ме ди је,
али је зна ча јан део ка ри је ре
про ве ла у Исто риј ском ар хи ву
у Пан че ву. На пи са ла је мо но -
гра фи је: „Ба нат ска вој на гра -
ни ца и ње но уки да ње 1872”,
„Зла та вред не – Обра зо ва ње
жен ске де це 1874–1918”, „Спо -
ме ни ца Еко ном ске шко ле ’На -
да Ди мић’ у Зе му ну 1883–1998”,
„Стра да ња у Пан че ву и Ја бу ци
за вре ме Дру гог свет ског ра -
та”, „Кне ги ње и кра љи це ди на -
сти ја Обре но вић и Ка ра ђор ђе -
вић”, „Дру штва сво га до ба” (са
ака де ми ком Ва си ли јем Кре -
сти ћем), „Иси до ра Се ку лић” и
„Ме мо а ри др Ми хо ви ла То ман -
дла 1894–1963”, ко ја је тре нут -
но у штам пи Ма ти це срп ске.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шта вас је до -
ве ло у Пан че во?

ИВА НА СПА СО ВИЋ: Мој до -
ла зак у град био је по ве зан са
ис тра жи ва њем, нај пре за ма ги -
стар ску те зу. Се ћам се ка да сам
тог да на у Исто риј ском ар хи ву
у Пан че ву упо зна ла ди рек то ра
Ми ла на Јак ши ћа и све ко ле ге,
осе ти ла сам од пр вог тре нут ка
да ту при па дам. При хва ти ли су
ме ср дач но и осе ти ли озбиљ -
ност раз ло га због ко јег сам до -
шла. Цео фонд Ма ги стра та и
Не мач ке ре ги мен те че као је да
га не ко ис тра жу је.

l Шта сте све от кри ли у свом
ис тра жи ва њу?

– Отво ри ла се це ла јед на рас -
ко шна при ча о лич но сти ма ко -
је су у то вре ме жи ве ле у Пан -
че ву и ко је ни су не по сред но
ве за не за уки да ње Ба нат ске вој -
не гра ни це, што је би ла те ма
мог ра да. При ча о Ба нат ској
гра ни ци је ком плек сна, она је
ујед но део и на ци о нал не и
европ ске исто ри је. По сле од -
бра не ма ги стар ског ра да до че -
ка ла сам и тре ну так да ми пан -
че вач ки Ар хив об ја ви пр ву књи -
гу 2004. го ди не. Ка да је до шао
на ред док то рат, на ста ви ла сам
да се ба вим истим про сто ром
и вре ме ном од кра ја 19. до по -
чет ка 20. ве ка, а те ма је би ла
обра зо ва ње жен ске де це. Го ди -
не 2009. до би ла сам по зив да
ра дим у Ар хи ву, где сам оста -
ла до 2015. 

l Ка кво је Пан че во би ло у
ра ни јем пе ри о ду?

– Мо ји при ја те љи се ша ле да
пре ве ли ки зна чај да јем Пан че -
ву, али ја ми слим да то ни је
пре те ри ва ње. Овај град ствар -
но има не што нео бич но. Велики

из ло жба ма. Обе ле жи ла је жи -
во те љу ди у 19. и 20. ве ку. На -
род на ба шта је сте ци ште зби -
ва ња, та мо жи вот пул си ра. Зе -
ле ни ло у цен тру гра да де ман -
ту је  пред ста ву о Пан че ву ко ју
има ју они ко ји га не по зна ју.
Ја имам по тре бу да ши рим ле -
пе ути ске о овом гра ду и то за -
и ста че сто и од ср ца ра дим.

l По сма тра но из да на шњег
угла, ко је ин сти ту ци је и уста -
но ве су нај ве ћа вред ност овог
гра да?

– То је сва ка ко Гим на зи ја.
Шко ле увек ви дим као нај ва -
жни је, а пан че вач ке шко ле су

би ле ис пред свог вре ме на. По -
ред Гим на зи је, ту је би ла и Ви -
ша де во јач ка шко ла, ко ја се на -
ла зи ла код Ус пен ске цр кве. И
да нас на њој сто ји та бла да је
та мо ра ди ла Иси до ра Се ку лић.
Шко ла је осно ва на два де сет го -
ди на пре ње ног до ла ска и би ла
је јед на од пр вих та квих уста -
но ва у Хаб збур шкој мо нар хи ји
и Евро пи уоп ште. С тим што
тре ба на гла си ти да је је да на ест
го ди на ра ни је кнез Ми ха и ло у
Бе о гра ду осно вао јед ну та кву
слич ну уста но ву. Ми слим да је
за тај на пре дак школ ства од по -
чет ка 19. ве ка би ло за слу жно то
што је ста нов ни штво би ло ме -
шо ви то. Мо жда су Нем ци пред -
ња чи ли у том та ла су про све ти -
тељ ства ко ји је по чео од 18. и
тра јао и у 19. ве ку, али је еви -
дент но да су сви дру ги то пре у -
зи ма ли од њих. Угле да ли су се
јед ни на дру ге и то је учи ни ло
да бу ја ели та, ко ја је да ла у сва -
ком сми слу ве ли ке љу де. Ту су
би ла и бра ћа Јо ва но вић, ко ји су
об ја ви ли пре ко хи ља ду књи га
од 1872. до Пр вог свет ског ра -
та, за тим Јо ван Јо ва но вић Змај,
ко ји је уре ђи вао „Жи жу”, Ђор ђе
Вај ферт... Ис тра жу ју ћи исто ри -
ју СА НУ за књи гу „Дру штва сво -
га до ба”, на шла сам да је про -
јек тант пр ве срп ске же ле зни це
Бе о град –Ниш, Ан то ни је Ан та
Алек сић, та ко ђе био Пан че вац.
Ми слим да су шко ле за слу жне
за то. Урош Пре дић и Ми хај ло
Пу пин су, на при мер, у исто вре -
ме би ли ђа ци Гим на зи је... За -
тим Пан че вач ко срп ско цр квено

пе вач ко дру штво, осно ва но 1838.
го ди не; ко ли ко је са мо лич но -
сти с њим по ве за но!

l Мо же се ре ћи да је Исто -
риј ски ар хив у Пан че ву имао
баш ве ли ки ути цај на ваш рад
и ка ри је ру?

– Би ле су то ствар но плод не
го ди не. Оне ни су са мо ме ни
ми ле, већ су то за и ста ква ли -
тет но ис ко ри шће ни да ни. За -
хвал на сам на  при ли ци да ра -
дим с та ко див ним љу ди ма.
Сва ки пут ка да до ђем у Пан че -
во, ја свра тим код њих. И да ље
се дру жи мо и са ра ђу је мо.

l Ка да сте ви пре по зна ли
свој та ле нат за исто ри ју?

– Од лу чи ла сам да је сту ди -
рам у тре ћем раз ре ду гим на -
зи је, Дра го ми је што ми је
исто ри ја до не ла и по знан ства
с љу ди ма ко ји ма сам се ра ни је
са мо ди ви ла. По ред то га, во -
ле ла сам исто ри ју, на у ку и мо -
гућ ност да пи шем. По слу ша ла
сам ср це, та ко је нај бо ље.

l Ко ли ко је тру да по треб но
за ис тра жи вач ки по сао и ка сни -
је пи са ње књи ге о исто ри ји?

– Са да сам већ у пе ри о ду у
ком би рам те ме, па ми је за до -
вољ ство на ста нак сва ког де ла
књи ге ко ју пи шем. Сва ка фа за
има сво ју драж, али је исто та -
ко и на пор на на свој на чин. Ми -
слим да је за сва ки по сао ва жан
та ле нат. Пи са ње исто ри је зах -
те ва ту спо соб ност да се раз лу -
чи бит но од не бит ног и да се
при ме ни јед но ста ван је зик. Има
див них при ме ра у исто ри о гра -
фи ји, а ме ни је по себ но драг
стил мог мен то ра, ака де ми ка
Ва си ли ја Кре сти ћа. При ви ле -
ги ја је би ти ње го ва сту дент ки -
ња.  Са мо ис тра жи ва ње је увек
ве ли ка не из ве сност. Сва ка реч
мо же да бу де дра го це на, по себ -
но за те ме ко је ни су до са да би -
ле об ра ђе не. Мо је су углав ном
та кве. То мо же да бу де те же не -
го што де лу је на пр ви по глед.
Не мо гу да опи шем ка ква је ра -
дост ка да про на ђем пи смо или
не ки дру ги до ку мент ко ји до
са да ни ко ни је угле дао, а ка мо -
ли ожи вео. Крај њи циљ ар хив -
ске гра ђе је да по ста не књи га.

l Че му исто ри ја мо же да нас
на у чи?

– Не ма по на вља ња исто ри је.
Је ди но што за кљу чу јем, је сте да
је по тре ба за про ме на ма као ка -
да та лас кре не па се сва ка ко
оби је о сте ну. Она је не за у ста -
вљи ва. То тре ба да схва ти мо и
пре по зна мо ду жност дру штва и
др жа ве. Ако нас је не че му на у -
чио 19. век, то је да су про ме не
здра ве, али да се увек де ша ва ју
у но вим окол но сти ма. Та ко да
се исто ри ја не по на вља.

Мир ја на Ма рић

Ивана Спасовић

ШТА ЈЕ СВЕ БИ ЛА ЗГРА ДА „ТРУБАЧА”

Хо тел, по зо ри ште,
редак ци ја „Пан чев ца”...

Згра да „Тру ба ча”, ко ја се на -
ла зи у цен тру гра да, има ду -
гу и ви ше не го за ни мљи ву
исто ри ју. По ди гао ју је тр го -
вац жи том Ла зар Дра ги че -
вић, три де се тих го ди на 19.
ве ка. Он је у наш град до -
шао из Бо сне, а за хва љу ју ћи
пред у зи мљи во сти и спо соб -
но сти по стао је је дан од нај -
бо га ти јих и нај у глед ни јих
Пан че ва ца.

„Тру бач” је био ве ле леп на
ку ћа, али и мно го ви ше од
то га, јер је имао и по зо ри -
шну са лу, ве ли ку дво ра ну за
плес ко ја је сва би ла у кри -
стал ним огле да ли ма, ка зи но,
ка фа ну с пре но ћи штем.

У згра ди „Тру ба ча” одр жа -
ва не су пр ве по зо ри шне пред -
ста ве у Вој во ди ни, игран ке,
као и кул тур ни и дру штве ни
до га ђа ји. Због је го ди на ма
она ва жи ла за јед но од нај -
по пу лар ни јих и нај о ми ље ни -
јих са ста ја ли шта мла дих Пан -
че ва ца. На жа лост, ко му ни -
стич ке вла сти су од у зе ле „Тру -
бач” 1959. го ди не и на ци о -
на ли зо ва ле га. По сле то га на

том ме сту су се го ди на ма
нала зи ле са мо по слу ге „Тр го -
про дук та” и „Агро жи ва”, а ка -
сни је, све до не дав но, про дав -
ни це за про да ју спорт ске
опре ме и гар де ро бе јед не при -
ват не фир ме.

Фа са да „Тру ба ча” го ди на -
ма је би ла за пу ште на и пр -
ља ва све док јед на од прет -
ход них град ских вла сти ни -
је од лу чи ла да се ре кон стру -
и шу све фа са де с ле ве стра -
не Ули це вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка, па до згра де Су да.
За ре но ви ра ње улич ног де -
ла „Тру ба ча” та да је по -
трошено осам и по ми ли о на
ди на ра.

За ни мљи во је да згра да
„Тру ба ча” за у зи ма чак две
пан че вач ке ули це: Со ка че и
Ули цу вој во де Ра до ми ра Пут -
ни ка, а да је ње на по вр ши на,
за јед но са спољ ним зи довима,
око 1.000 ква драт них ме та -
ра. Због то га је, ка ко је не ка -
да пи сао „Пан че вац”, ре но -
ви ра ње „Тру ба ча” и су сед не
За ко ве ку ће пла ће но ску пље
не го по нов но сре ђи ва ње
неких ста рих гра ђе ви на у

Кнез Ми ха и ло вој ули ци у
Бео гра ду.

У овој згради се 1869. на-
лазило седиште редакције тек
основаног „Панчевца”, а доц-
није, између осталих, „Тру-
бач” је угостио и Михајла
Пупина.

Наш научник, наиме, бо-
равио је у Паризу 1919. го-
дине у време мировне кон-
ференције на којој су исцр-
таване границе Европе по-
сле Првог светског рата. Том
приликом заложио се код
америчког председника Ву-
дра Вилсона да новостворе-
ној Краљевини Срба, Хрвата
и Словенаца припадне део
Баната, иако су Румуни тра-
жили целу ову покрајину за
себе.

Кад је већ био у Европи,
Пупин се из главног града
Француске упутио у свој род-
ни крај. Заједно са америчким
војним аташеом у Београду
Хамилтоном Фишом Арм-
стронгом, упутио се у Панче-
во. Срећни због повољног ис-
хода Париске мировне кон-

ференције и што су се нашли
у границама Краљевине СХС,
панчевачки градски оци од-
лучили су да ову прилики ис-
користе да одају почаст Пу-
пину и америчком председ-
нику Вилсону.

Један хроничар овако је
описао свечаност: „Приста-
ниште у Панчеву било је ис-
пуњено људима, од којих су
неки били грађани у свеча-
ном црном, а остатак сељан-
ке у јарко обојеним блуза-
ма, уобичајеним обимним
сукњама и везеним марама-
ма и сељаци у дугим овчи-
јим капутима и високим ов-
чијим капама. Сви су носи-
ли мале српске заставе, уз
одређен број ручно израђе-
них америчких застава, ко-
јима су махали тако френе-
тично да се није одмах при-
метило да неке од њих има-
ју окомите пруге и различит
број звездица”.

По подне тог дана била је
приређена централна мани-
фестација – свечана акаде-
мија у „Трубачу”.

М. Г.

Ако нас је не че му
научио 19. век, то је
да су про ме не здра ве,
али да се увек
дешава ју у но вим
окол но сти ма.

О ЈОВАНУ

ПАВЛОВИЋУ

l Да ли има те не ки зна ча -

јан по да так у ве зи с Јо ва -

ном Па вло ви ћем?

– По сле уки да ња Ба нат -

ске вој не гра ни це Јо ван

Па вло вић је пре ме стио

„Панчевац” у Зе мун. Ка да

су га пи та ли за што,  он је

об ја снио да, ка ко год то

зву ча ло нео бич но, вој на

гра ни ца је омо гу ћа ва ла

сло бо ду штам пе, а да но ви

си стем ко ји на ста је ње ним

уки да њем то не до зво ља -

ва. Ре као је: „Свет се то ме

чу дио, али фа кат је та ко

ста јао са не у мо љи вом сво -

јом исти ном да се у Пан че -

ву у вре ме вој не гра ни це

пи са ло као да се на ла зи у

Швај цар ској или Се вер ној

Аме ри ци”.

Сло бо да штам пе је увек

би ла не што што је ме ри ло

јед ног дру штва.



Петак, 12. април 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

11

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

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

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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

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

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

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)
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Про мо ци ја ми ни-ру ко ме та
одр жа на је не дав но у ива но -
вач кој шко ли „Мо ша Пи ја -
де”, ка да је отво рен и но ви
те рен с тар тан под ло гом, чи -
је је по ста вља ње фи нан си рао
По кра јин ски се кре та ри јат за
спо рт и омла ди ну. Том при -
ли ком је јав ни час по све ћен
по ме ну том спо р ту одр жао
Ми лан Пе тро ни је вић, аси -
стент на пред ме ту ру ко мет на
Фа кул те ту спо р та и фи зич -
ког вас пи та ња, а сва ку ње го -
ву реч упи ја ли су уче ни ци од
дру гог до ше стог раз ре да. По -
том су де ца уз ин струк ци ју и
аси стен ци ју по ме ну тог про -
фе со ра успе шно са вла да ва ла
пр ве ру ко мет не ко ра ке.

Ди рек тор ка ива но вач ке
шко ле Са ња Си мић Ми ја то -

вић на ве ла је да ова кве ак ци -
је на и ла зе на ве ли ко за до вољ -
ство на став ни ка и уче ни ка.

– Те рен с ква ли тет ном под -
ло гом по бољ ша ће ква ли тет на -
ста ве фи зич ког вас пи та ња и
сма њи ће опа сност од по вре да
код де це, а по ред то га, и дру -
ги Ива нов ча ни мо ћи ће да га
ко ри сте за сва ко днев ну ре кре -
а ци ју – на ве ла је ди рек тор ка.

На по слет ку, Ру ко мет ни са -
вез Ср би је по кло нио је шко -
ли де сет ру ко мет них лоп ти и
мар кер.

Ба нат ски Бре сто вац: Три еки -
пе из ЕПС-а оре зи ва ле су
грање ко је сме та елек тро ин -
ста ла ци ја ма. Ка ра те клуб „Ку -
ми те 013” уче ство вао је на
ин тер на ци о нал ном тур ни ру
„Ша бач ки по бед ник”. Из ло -
жба ра до ва с Ме ђу на род ног
са ло на умет нич ке фо то гра -
фи је на те му „Се ло” отво ре на
је у пе так, 5. апри ла, у га ле -
ри ји у Ва тро га сном до му. У
шко ли је одр жа на кре а тив на
ра ди о ни ца као део про јек та
„Бор ба про тив дис кри ми на -
ци је де це и мла дих из нај ра -
њи ви јих гру па у обра зов ном
си сте му”.

Ба нат ско Но во Се ло: Кон -
церт фол клор них ан сам ба ла
под на зи вом „Су срет при ја -
те ља” би ће одр жан у су бо ту,
13. апри ла, од 19 са ти, у Ха -
ли спор то ва, а по ред гру па
До ма кул ту ре, на сту пи ће и
го сти из Бе шке и Гра ди шке
(Ре пу бли ка Срп ска).

До ло во: Ак ци ју озе ле ња ва ња
де ла бре га код шко ле у уто -
рак, 9. апри ла, за јед нич ки су
спро ве ле ко ми си је за еко ло -
ги ју и мла де Ме сне за јед ни це,
Ак тив мла дих и ЈКП „Зе ле ни -
ло”. Ау ди ци ја за Деч ји фе сти -
вал Ру му на из Вој во ди не одр -
жа на је у су бо ту, 6. апри ла, у
про сто ри ја ма шко ле. Осам кан -
де ла ба ра по ста вље но је на тр -
гу ис пред До ма кул ту ре.

Гло гоњ: Скуп на те му „По љо -
при вре да и ру рал ни раз вој:
одр жи вост и ди ги тал на тран -
сфор ма ци ја” би ће одр жан у
че твр так, 11. апри ла, у са ли
„Гранд”, од 10 са ти, у ор га ни -
за ци ји Ин сти ту та за еко но -
ми ку по љо при вре де и ло кал -
ног удру же ња по вр та ра. ДВД
је одр жао ре дов ну го ди шњу
скуп шти ну у не де љу, 7. апри -
ла, у До му кул ту ре.

Ива но во: Ме сна за јед ни ца је
по ста ви ла две ин фо-та бле с
кар та ма на ула зу и у цен тру
се ла. Основ на шко ла „Мо ша
Пи ја де” у пе так је ор га ни зо -
ва ла ак ци је чи шће ња оба ле
Ду на ва, у скло пу ак тив но сти
про јек та „Зе ле не шко ле Вој -
во ди не”, а су тра дан је би ла
до ма ћин оп штин ског так ми -
че ња у зна њу бу гар ског језика.

Два на е сти „Фо то-са фа ри –
Ива но во” би ће упри ли чен у
не де љу, 14. апри ла, а оку пља -
ње фо то гра фа је из ме ђу 8 и 9
са ти у До му кул ту ре.

Ја бу ка: По на ло гу Ме сне зајед -
ни це ЈКП „Вод-ком” уре ђу је
и по пра вља деч ја игра ли шта.

Оче ку је се по че так ра до ва на
атар ском пу ту од Ули це ЈНА
до из ле ти шта Ске ла. Би о скоп -
ске про јек ци је у че твр так, 11.
апри ла, у До му кул ту ре: деч -
ји филм „Дам бо” би ће при -
ка зан од 16 са ти, а до ма ће
оства ре ње „Бал кан ске ме ђе”
од 18 и 20.30.

Ка ча ре во: Ме сна за јед ни ца је,
у са рад њи са удру же њи ма ло -
ва ца и пен зи о не ра, при ре ди -
ла ак ци ју ску пља ња от па лог
и сло мље ног гра ња са зе ле -
них по вр ши на. Дру же ње уче -
ни ка пе тог и ше стог раз ре да
би ће при ре ђе но у пе так, 12.
апри ла, у До му омла ди не.

Омо љи ца: Про је кат на те му
по зна ва ња ле ко ви тог би ља ре -
а ли зо ван је у шко ли, ка да су
уче ни ци, по ред оста лог, са -
ди ли цве ће и укра си ли трг у
цен тру се ла. Та уста но ва ће
на ред не не де ље, по чев од уто -
р ка, 16. апри ла, при ре ди ти
„Да не До си те ја”, као и дан
шко ле.

Стар че во: Де ле га ци ја Од ре -
да из ви ђа ча „На дел” уче ство -
ва ла је у су бо ту, 6. апри ла, у
Бе о гра ду, на скуп шти ни Са -
ве за из ви ђа ча Ср би је, за чи -
јег је чла на упра ве иза бра на
и Стар чев ка Је ле на Ко ша рић.
Ма ни фе ста ци ја „Април ски да -
ни књи ге”, по све ће на ли ку и
де лу Да ни ла Ки ша, по чи ње у
че твр так, 11. апри ла, у 12 са -
ти, а тра ја ће до 13. апри ла,
ка да ће у До му кул ту ре го -
сто ва ти Све ти слав Ба са ра, Му -
ха рем Ба здуљ, Ву ле Жу рић...

Месне актуелности 

Шан са за ма ла
газдин ства

Нео п ход но стр пље ње,
али зарада ви ше стру ка

Пре ма мно гим по ка за те љи ма,
нај ве ћи при ход да нас у све ту
до но се ту ри зам, ин фор ма ти ка
и ор ган ска по љо при вре да.

И у на шој зе мљи по сто ји ве -
ли ка по тре ба за овом вр стом
про из вод ње, али она још увек
пред ста вља не по зна ни цу, би ло
да је реч о ње ним пред но сти -
ма и ма на ма, би ло о до зво ље -
ним ме то да ма у тех но ло ги ји
ра да, функ ци о ни са њу си сте ма
кон тро ле и цер ти фи ка ци је...
Има и за блу да, па та ко, ре ци -
мо, мно ги ми сле да је мал те не
све „не пр ска но” ор ган ско.

Мо ти ка, не пе сти ци ди

Том ма те ри јом се већ го ди на -
ма ба ви На ци о нал на асо ци ја -
ци ја за ор ган ску про из вод њу –
„Serbia Organica”. У њен рад су
укљу че ни и на ши су гра ђа ни др
Вла ди мир Фи ли по вић из Ин -
сти ту та за про у ча ва ње ле ко ви -
тог би ља „Др Јо сиф Пан чић”,
пот пред сед ник и члан Управ -
ног од бо ра те ор га ни за ци је, у
ко јем се ди и ње гов ко ле га др
Вла дан Угре но вић из Ин сти ту -
та „Та миш”. Он ис ти че да је

нај ва жни је то што је ор ган ска
про из вод ња при клад на за ма -
ла га здин ства ка рак те ри стич -
на за Ср би ју, као и то да се по -
љо при вре да код нас углав ном
оба вља на тра ди ци о на лан на -
чин, што чи ни со лид ну осно ву
за пре ла зак на по ме ну ти об -
лик про из вод ње.

– Све је то ипак у по во ју, че -
му у при лог го во ри по да так да
у Ср би ји ова кав вид при вре ђи -
ва ња ни је об у хва тио ни по ла

СЕЛО

СВЕ ВЕ ЋА ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НОСТ ЗА ЗДРА ВУ ХРА НУ

У МО ДИ ЈЕ ОР ГАН СКО

про цен та укуп но об ра ди вих по -
вр ши на. С дру ге стра не, оства -
ре ни из воз у 2017. го ди ни од
24 ми ли о на евра зву чи оп ти -
ми стич но, као и кон стан тан
раст бро ја про из во ђа ча ор ган -
ске хра не и по тре бе за њом.
До бро је и то што је у Ср би ји
ово је ди на за кон ски кон тро ли -
са на и цер ти фи ко ва на про из -
вод ња хра не. Ме ђу тим, про -
бле ми се кри ју у не до вољ ној
ин фор ми са но сти, по гре шном
ту ма че њу за ко на и не до стат ку
струч ног зна ња. Ипак, глав ни
про блем је у гла ва ма ов да шњих
љу ди, пре све га кон вен ци о нал -

них про из во ђа ча, иа ко и они
по ла ко схва та ју да с ма ње од
50 хек та ра на тај на чин не мо -
гу да пре жи ве. Но ор ган ски
про из во ђач мо ра да бу де све –
од тех но ло га до ме на џе ра про -
да је. Нео п ход но је и стр пље ње
за са вла да ва ње ком плек сне тех -
но ло ги је ра да без ко ри шће ња
пе сти ци да, као и ула га ње ви -
ше фи зич ког ра да, у шта спа -
да и упо тре ба мо ти ке, у под -
сти ца њу при род них про це са.

Реч ју, по тре бан је пред у зет нич -
ки дух, али са тис фак ци ја је у
ви ше стру ко ве ћој за ра ди – под -
вла чи Угре но вић.

Ор ган ски са ла ши

Пре ма Фи ли по ви ће вим ре чи -
ма, по вр ши не под ор ган ском
по љо при вре дом у све ту из но се
око ше зде сет ми ли о на хек та -
ра, а го ди шњи раст је од 17 до
20 од сто, док би у на шој зе -
мљи чак осам де сет од сто по -
љо при вред ног зе мљи шта мо -
гло да бу де ор ган ски цер ти фи -
ко ва но.

– На ци о нал ним ак ци о ним
пла ном за раз вој ор ган ске по -
љо при вре де пред ви ђе но је да
се од са да шњих 13.500 у на -
ред них не ко ли ко го ди на до ђе
до 50.000 хек та ра под ор ган -
ским про из во ди ма. Мо мен тал -
но је у Ср би ји нај ви ше пар це -
ла под раз ли чи тим вр ста ма
жита и ин ду стриј ског би ља, па
во ћа, по вр ћа и ле ко ви тог и за -
чин ског би ља. Ве ли ки број стра -
на ца се ин те ре су је ка ко за наше
си ро ви не, та ко и за фи нал не и
по лу фи нал не про из во де, пре
све га смр зну то бо би ча сто и ја -
го ди ча сто во ће. Ро ба се углав -
ном пла си ра у Не мач ку, Хо -
лан ди ју и Фран цу ску, а сти же
и до САД, Ка на де и Ја па на. Из
до са да шњег ис ку ства при ме -
ти ли смо и то да се на ор ган -
ску про из вод њу ве ћи ном од лу -
чу ју љу ди из ур ба них сре ди на,
ко ји из гра да од ла зе на се ло.
Чак су и не ки IT струч ња ци то
ура ди ли, пр вен стве но за то што
има ју ис ку ства с пла си ра њем
про из во да. Јед но став но, мо тив

не сме да бу де бр за за ра да или
под сти цај др жа ве, ко ји је, уз -
гред, ја ко ма ли; мо ра и мно го
да се учи, као и да се са мо -
стал но ра ди мар ке тинг. Бит не
су и ло ка ци ја, бли зи на тр жи -
шта, опре ма... До бра иде ја је и
ру рал ни ту ри зам у ви ду са ла -
ша, тач ни је „ор ган ских имања”,
ко ја под ра зу ме ва ју по ну ду хра -
не, ре кре а ци је, сме шта ја, што
мо же да зву чи при ма мљи во и
би ци кли сти ма из Евро пе на
овда шњој ру ти – са ве ту је
Филипо вић.

У Пан че ву са мо је дан

У ју жно ба нат ском ре ги о ну по -
сто је про из во ђа чи ор ган ског
ку ку ру за, ме да, по вр ћа...

– Ка да је о Пан че ву реч, оно
има пре ди спо зи ци је за про из -
вод њу ал тер на тив них биљ них
вр ста у ра тар ству, као и пре ра -
ђе ви на – уља од ла на и сун цо -
кре та, бра шна, па ху љи ца, те -
сте ни не, а ту су и ле ко ви то би -
ље и пче ла ре ње на до мак Де -
ли блат ске пе шча ре, као и уз гој
пе ра ди и ја ја. При ме ра ра ди, у
Цре па ји успе шно ра ди га здин -
ство Ата нац ко ви ћа, ко ји на има -
њу од 15 хек та ра има ју за о кру -
же ну про из вод њу од ра тар ства
и по вр тар ства до сто чар ства и
све очас рас про да ју у Бе о гра ду
– на во ди Фи ли по вић.

Је ди но пан че вач ко пред у зе -
ће ко је је до сад спо зна ло бла -
го де ти ор ган ске про из вод ње је
„Га лус”. Оно у свом са ста ву има
рад ну је ди ни цу „Soya Food”,
чи ја је основ на де лат ност про -
из вод ња и пре ра да со је и пре -
храм бе них ве ге та ри јан ских
про из во да. Од 2011. го ди не се
на око че тр де сет хек та ра, уз
по моћ на ших са го вор ни ка, ово
пред у зе ће пре о ри јен ти са ло на
ор ган ску про из вод њу, а ње гов
вла сник Или ја Стан чу, по ред
оста лог, ис ти че да би до бро до -
шло фор ми ра ње не ког удру -
же ња ко је би се ба ви ло из во -
зом та кве ро бе.

За ин те ре со ва ни за ову вр сту
про из вод ње тре ба да по тра же
по ме ну те струч ња ке у њи хо -
вим ин сти ту ти ма, ко ји су дра -
го це ним са ве ти ма већ по мо -
гли мно ги ма у Ср би ји (нај ма -
ње у Пан че ву, ка ко ка жу), уз
на по ме ну да ће за сва ког по -
на о соб бес плат но на пра ви ти
план у скла ду с њи хо вим има -
њи ма и дру гим лич ним по тен -
ци ја ли ма.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

НА РЕД НИХ ДА НА ПР ВИ 
„СТАР ЧЕ ВАЧ КИ ДА НИ КЊИ ГЕ”

Све у зна ку Ки ша

СПОРТ СКА АК ЦИ ЈА ОШ „МО ША ПИ ЈА ДЕ”

Нови те рен у Ива но ву

Учествују Басара,
Баздуљ, Журић,
Чотрић...

Са свим но ва ма ни фе ста ци ја
ко ја сла ви књи гу би ће одр жа -
на на ред них да на у Стар че ву,
пр ва у том ква ли та тив ном и
кван ти та тив ном оби му у неком
пан че вач ком се лу. Ор га ни за -
тор је та мо шњи Дом кул ту ре,
ко ји ће тај до га ђај обе ле жи ти
се ћа њем на ве ли ка на срп ске и
ју го сло вен ске књи жев но сти –
Да ни ла Ки ша.

У том ду ху у че твр так, 11.
апри ла, тач но у под не, и по чи -
њу пр ви „Стар че вач ки да ни
књи ге”, ка да ће би бли о те ка До -
ма кул ту ре сим бо лич но по не -
ти Ки шо во име. То ва жи и за
обли жњи пла то, на ко јем ће,
том при ли ком, би ти упри ли -
чен ба зар књи га. Не ду го за тим,
од 14 са ти, у га ле ри ји „Бо ем”
је пе снич ки ка ра ван, та ко ђе
по све ћен глав ном ју на ку овог
фе сти ва ла, а на истом ме сту,
од 19 са ти, Пан че вац Ву ле Жу -
рић пред ста ви ће но ву књи гу
„По мор и страх”.

Су тра дан, у пе так, од 12 са -
ти, у ма лој са ли До ма кул ту ре,

на про гра му су деч ји афо ри -
зми Алек сан дра Чо три ћа из Бе -
о гра да и Зо ра на Т. По по ви ћа
из Пан че ва. Већ од 17 са ти у
Кре а тив ном кул тур ном клу бу
(ККК) би ће еми то ван до ку мен -
тар ни филм о Да ни лу Ки шу, а
ње му у част, на истом ме сту,
од 19 са ти, би ће при ре ђе но ве -
че под на зи вом „Три де сет го -
ди на ка сни је (1989–2019)”, ка -
да ће го во ри ти вр сни по зна ва -
о ци ли ка и де ла чу ве ног бе о -
град ског књи жев ни ка: пи сац
Му ха рем Ба здуљ и Гој ко Бо -
жо вић, глав ни уред ник и ди -
рек тор из да вач ке ку ће „Ар хи -
пе лаг”. Про грам тог да на за -
тво ри ће ди-џеј Old Fashion уз
му зи ку на ста лу из ме ђу ше зде -
се тих и осам де се тих го ди на
про шлог ве ка.

И на по слет ку, у су бо ту, 13.
апри ла, од 19 са ти, у ККК-у,
шлаг на тор ти: Све ти слав Ба -
са ра пред ста ви ће но во де ло –
„Атлас псе у до ми то ло ги је”. Ма -
ни фе ста ци ја ће би ти за тво ре -
на у по ме ну том про сто ру, пес -
нич ком вече ри, трибином и
насту пом ло кал ног панк-рок
са ста ва „Кре а тив ни не ред” и
ње го вих го сти ју.

МИ СИ ЈА КУД-а „ГЛЕН ФОР АМ БА СА ДОР”

Ма ли До лов ци уче тру бу

Кул тур но-умет нич ко дру штво
„Глен фор ам ба са дор” из До ло -
ва за по че ло је пле ме ни ту ми -
си ју. На и ме, умет нич ки ру ко -
во ди лац те ор га ни за ци је Са ва
Ба њаш тре нут но ра ди са два -
де се так де це ром ске на ци о нал -
но сти уз ра ста од шест до два -
на ест го ди на. Он у про сто ри -
ја ма Ме сне за јед ни це већ из -
ве сно вре ме та лен то ва не ма -
ли ша не уво ди у тај не сви ра ња
тру бе и дру гих ду вач ких ин -
стру ме на та, при пре ма ју ћи их
на тај на чин за под мла дак фан -
фа ре, што је ру мун ски на зив
за ли ме ни ор ке стар.

КУД „Глен фор ам ба са дор”
осно ван је 2018. го ди не с ци -
љем да чу ва и не гу је ру мун ску,

срп ску и ром ску му зи ку, тра -
ди ци ју и кул ту ру. Са ва Ба њаш,
као ду го го ди шњи кул тур ни де -
лат ник и со ли ста на тру би, ула -
же ве ли ки на пор да пре не се
зна ње на де цу из ром ског кра -
ја, та ко их „скло ни са ули це”,
а крај ња на ме ра му је да фор -
ми ра деч ји, а по том и омла -
дин ски ор ке стар.

Ве ли ку по др шку пру жа му
Иван Ду ми тру из Дан ске, пред -
сед ник дру штва, по ре клом из
До ло ва, не ка да и сам члан ор -
ке стра до ло вач ке фан фа ре. Он
је, у же љи да под стак не мла ђе
на ра шта је на уса вр ша ва ње кроз
му зич ко обра зо ва ње, до ни рао
но ве ли ме не ин стру мен те по -
ме ну тој ор га ни за ци ји.

Поље органског лековитог биља
изоловано цветним појасом

БЕ О ГРА ЂА НИ НАЈ БО ЉИ КУП ЦИ

Пред ност Пан че ва је бли зи на глав ног гра да, чи ји су гра -

ђа ни за ин те ре со ва ни за мно го то га ор ган ског: од по вр ћа

до за чин ског би ља.

– Про да ја се углав ном оба вља на пи ја ци у Бло ку 44, у спе -

ци ја ли зо ва ним рад ња ма или пу тем не ке вр сте ке те рин га, то

јест до ста вом па ке та у ко јем се на ђу бра шно, уље, цве кла и

све оно што је у се зо ни ак ту ел но. Да кле, не ма ор ган ског па -

ра дај за у ја ну а ру. С дру ге стра не, про из во ди су не у по ре ди -

во ску пљи од кон вен ци о нал них, па и тро стру ко, иа ко

уло же ни рад ни је то ли ко ве ћи. Ре ци мо, ве за мла дог лу ка је

100 ди на ра, ја је – 30, па суљ и до 800 – ка же Угре но вић.



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

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

ХИТНО продајем опел фронте-
ру 2001. годиште, регистрован,
у возном стању. 060/347-58-23.
(275777)

ВЕКТРА А, 1991. годиште, атест
до 2021, регистрован до 31. ју-
ла. 062/365-555. (275745)

ГАРАЖЕ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ВОЗИЛА

ПОНУДА
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НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински комад

• Ковински орах

Испорука одмах 
на адресу купца

Бесплатан превоз

061/176‐34‐08

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте
угља и дрва.

Испорука одмах.

063/101-11-47,

064/158-44-10, 013/416-005

(3
/2

7
5

8
4

8
)

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци
комад                13.300

Штаваљ коцка  13.800

Пљевља           12.600

Костолац            8.000

Ковин коцка       7.500
063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ

(8
/2

7
5

9
7

8
)

ПРОДАЈЕМ пежо 307 дизел, го-
дина 2003, регистрован до 20.
12. 2019. 063/436-918.
(275765)

ПРОДАЈЕМ форд галакс, седам
седишта, дизел, 1999. годиште.
Повољно. 063/849-54-32.
(275837)

ПРОДАЈЕМ рено 21, турбо ди-
зел, може и замена. 063/430-
454. (275861)

ПУНТО 3, 1.3, мултиџет, дизел,
2005/5, петора врата, фул
опрема, на име. 064/587-50-24.
(275934)

СТИЛО рестајлинг, 1.6, 2004,
петора врата, нов атестиран
плин, регистрован годину,
140.000 км, у првој боји.
064/587-50-24. (275934)

ПУНТО 3, 1.2, 8в, 2008, петора
врата, сва опрема, регистро-
ван. 064/587-50-24. (275934)

ГОЛФ 4, 1.4, 16 В, 2001, петора
врата, фул опрема, у првој бо-
ји, на име. 064/587-50-24.
(275934)

ПУНТО 1, 1,1, 1998, троје вра-
та, у добром стању, регистро-
ван. 064/587-50-24. (275934)

ФОРД фокус караван, 2002. го-
диште, регистрован до 22. но-
вембра, урађен велики сервис.
013/672-590, 063/766-59-18.
(275940)

ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ, 2008,
гаражиран, регистрован, по-
вољно. 063/345-837. (275938)

ОПЕЛ корса 1.0, 2005, власник.
063/801-49-32. (275952)

ЈУГО корал ин 2008, прва боја,
регистрован, добро стање, 750
евра. 063/140-62-92. (275990)

BE NE LI VEL VET 125, скутер,
2010, регистрован, одличан,
750 евра. 064/171-22-13.
(275999)

ФОРД ескорт, караван, 16 В,
1998, у возном стању, није ре-
гистрован. 064/651-16-19.
(272060)

ЗАСТАВА 750 фића, на прода-
ју. 063/892-08-25. (276027)

НА ПРОДАЈУ фолксваген голф
5, 2006, у одличном стању. Тел.
063/184-75-95. (276025)

ПРОДАЈЕМ форд фијесту, 1.8
Д, 2000. годиште. Тел.
064/276059.

ПРОДАЈЕМ тракторску фрезу и
шпедитер. 064/133-50-07.
(275973)

ИЗДАЈЕМ гаражна места, Та-
миш капија, 300 евра месечно.
060/152-87-70. (276038)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16 мм,
дијапозитиве и све врсте видео-
касета квалитетно преснима-
вам на ДВД. 343-563, 063/288-
278. (275758)

СЕРВИС телевизора, дигитал-
них рисивера, монитора, да-
љинских,. „Плус”,  Д. Туцовића
28. 353-463, 063/877-38-21.
(276053)

НОВИЈИ шпорет плин струја,
судо-машина, полуугаона угао-
на гарнитура, ципеларник,  ко-
мода, сточићи, брачни душек,
шиваћа машина. Тел. 063/861-
82-66. (275987)

КОТАО за етажно грејање 18
кв, одличан, 150 евра, повољ-
но. 064/813-00-21. (275770)

СОЛАРНИ систем инсталације
грејања, поправке, котлови, но-
ви и половни, консалтинг.
064/123-63-65. (275770)

КОТАО са бојлером 40 кв, из-
врстан, словеначки „феро-
терм”, повољно. 064/123-63-65.
(275770)

ПРОДАЈЕМ кауч, замрзивач
фиокар, орман гардеробер, све
очувано. 377-288, 064/456-05-
85. (275773)

ПРОДАЈЕМ двосед лежај, веш-
машина vir pul, водени усиси-
вач. 064/201-21-95. (275788)

ПРОДАЈА новог намештаја.
Столице од 1.600, столови од
4.500. 060/600-14-52. (275991)

КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, избор мебла по жељи.
060/600-14-52 (275991)

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

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

КУПУЈЕМ аутомобиле у било

ком стању од 70 до 1.300 евра.

062/193-36-05. 

(276030)

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање

небитно, до 1.800 евра.

063/165-83-75. (276030)

ПРОДАЈЕМ двобраздни плуг.
Очуван. 069/703-727. (275826)

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

ПРОДАЈЕМ индустријске шива-
ће машине. Ибердек и ендлери-
ца. 062/511-310. (275741)

ПРОДАЈЕМ судоперу 0,90 цм,
ростфрај – очувана. 061/110-
98-10. (275749)

ПРОДАЈЕМ прскалицу 450 л,
рау пумпа, елеватор са мото-
ром – 9 м. 069/617-059.
(275761)

БЕТОНСКЕ чесме и роштиљи у
фасадним бојама. Стрелиште.
064/970-13-00. (275801)

ПРОДАЈЕМ универзалну и PFA -
U TER глодалицу, копир струг,
увоз Немачка. 060/010-22-73.
(275942)

ПРОДАЈЕМ половна дрвена
врата, врата, ПВЦ прозоре, гре-
де, пећ за централно грејање,
ормане. 060/035-47-40.
(275832)

ЈАБУКЕ за ракију продајем.
Тел. 063/898-53-08. (275841)

БИЦИКЛ мушки монтибајк,
6.000; велика вага 10.000.
064/866-25-83. (275845)

ПРОДАЈЕМ бицикле из ино-
странства и косачице за траву.
063/436-918. (275765)

ПРОДАЈЕМ ђубре од измета
живине и препелица. Тел.
060/010-22-73. (275942)

ПРОДАЈЕМ трактор фергусон
539, 1984. године, круњач са
машином, куклтиватор хонда,
тањирача са 20  тањира, прска-
лица 440 л, једнобраздни плуг,
кавез за пилиће, кавез на носи-
ље, пумпа за прскање воћа, ци-
клон за растурање вештачког
ђубрива 250 кг, сечка за куку-
рузовину, млевење јабука, дуња
и воћњак. 063/7’06-16-38.
(275666)

ПРОДАЈЕМ тракторску фрезу и
шпедитер. 064/133-50-07.
(275973)

ПРОДАЈЕМ судоперу 3.000,
нова, остале кух. Елементе.
371-568, 063/773-45-97.
(275954)

ПРОДАЈЕМ шиваће машине,
повољно и поправљам.
063/828-16-52. (275847)

ПРОДАЈЕМ гробницу на Като-
личком гробљу. 355-970. (275857)

ПРОДАЈЕМ стару циглу и реп.
064/049-62-72. (275872)

ПРОДАЈЕМ два кревета са ду-
шеком и лио јоргане. 064/612-
44-21. (275980)

ПРОДАЈЕМ детелину. 013/262-
44-31. (275994)

ЦРНА земља на продају. Цена
и превоз договор. 063/896-51-
75. (276015)

ПРОДАЈЕМ веш-машину, фри-
жидер, замрзивач, може ваше
неисправно, уз доплату.
064/129-73-60. (276062)

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

КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, старо гвожђе,
перје старо. 066/900-79-04.
(275740)

КУПОПРОДАЈА ТА пећи, про-
даја, компензација ремонтова-
них. Акција. 062/892-47-55.
(276005)

ПРОДАЈЕ се објекат за рушење,
центар Панчева, Ж. Зрењанина,
Турска глава, у дворишту. Сви
папири, власник 1/1 са грађе-
винском дозволом за 100 квм,
нето (ПР, СП, ПО). 069/663-
344, 065/333-33-00. (275918)

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

ПРОДАЈЕМ обновљену ккућу за
становање, Панчево, Топола,
плац 7 ари и 20 квм. 064/134-
97-60. (275944)

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

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

ГРАДСКО грађевинско земљи-
ште, дозвољена градња, погод-
но за хале, фабрике. 064/212-
52-52. (275984)

ЦЕНТАР, салонска кућа на 5
ари, 115.000, близу центра ку-
ћа за адаптацију или рушење.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(275947)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, телевизоре, долазак на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (275848)

КУПУЈЕМ веш-машине, замрзи-
ваче, фрижидере, акумулаторе,
каблове и остали метални от-
пад. 060/521-93-40. (275970)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, ме-
синг, алуминијум, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре, дола-
зим. 061/321-77-93. (275983)

КУПУЈЕМО обојене метале, гво-
жђе, старе лимузине, веш-ма-
шине, замрзиваче, долазим.
061/322-04-94. (275983)

КУПУЈЕМО све врсте метла,
гвожђе,  олово, акумулаторе,
веш-машине,  фрижидере.
061/206-26-24. 

КУПУЈЕМ полован намештај,
гарнитуре, столове, столице, ТА
пећи и остало покућство.
062/148-49-94. (276011)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пели-
стерској. 065/833-73-61 и
064/364-83-18. (СМС)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ кућу, Иланџа, 125
квм, двориште, 27 ари, 17.500
евра. 065/342-23-91. (274610)

КУЋА 120 квм + 78 квм помоћ-
ни објекти, 10 ари, укњижено,
ограђено. Тел. 064/421-02-71,
/275484)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под воћем.
064/113-47-76- (2757489

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за мању
нову кућу на новој Миси.
064/221-36-12. (2757689

ХЕКТАР земље, северна зона,
асфалт, инфраструктура ком-
плетна, само 17.000. 069/113-
96-04. (2757839

ПОВОЉНО продајем викенди-
цу у бањи Врујци, у насељу „Је-
лен”. 060/347-58-23. (275777)

КУЋА, старија, 5 ари, амбулан-
та Горњи град, само 75.000.
069/113-96-04. (275783)

КУЋА код старе „Утве”, 140
квм, две јединице, помоћни 35
квм. 064/247-77-69. (275782)

ПРОДАЈЕ се кућа у центру
Старчева, Баштенска 13. 632-
149. (275787)

КУЋА на Тесли, 8 ари и посе-
бан плац 7.5 ари. 064/341-76-
80. (275786)

ПРОДАЈЕМ плац 49 ари, Ново-
сељански пут. 064/131-42-02.
(275817)

ПОВОЉНО кућа у Владими-
ровцу, 42 квм, са 15 ари плаца.
066/344-142. (275816)

СТАРА кућа са плацем, околи-
на центра, власник. 064/136-
42-00. (275814)

ДРУГИ ПРОСЕК Братства је-
динства, асфалтни прилаз, гра-
ђевинска зона, 11 ари (100 х
10,5 м), 5.500 евра 064/618-44-
10. (275829)

ПРОДАЈЕМ кућу у Доњем граду
или мењам за стан у центру,
договор. 062/522-000. (275842)

ДОЛОВО, продајем кућу хитно.
063/196-31-45. (275849)

СТЕВАНА ШУПЉИКЦА, плац 8
ари, са кућом. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (275855)

ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (275855)

ЗЕМЉА, прва зона – уз Поња-
вицу, помоћни објекат, 37 ари.
061/249-16-00. (275865)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици,
две стамбене јединице, ЦГ.
062/348-137, 013/348-137.
(275881)

ПРОДАЈЕМ грађевинске плаце-
ве, ново, Стрелиште, 1/1.
063/812-42-09, 063/368-135.
(275904)

ВИКЕНД НАСЕЉЕ Долово, ви-
кендица, 10.6 ари, катастарска
и грађевинска својина 1/1, мо-
гућност проширења. 061/604-
99-45. (275903)

КУЋА, Тесла, реновирана ком-
плет. Јована Гавриловића 16-а.
062/434-181. (275910)

ПРОДАЈЕМ грађевинске плаце-
ве, укњижене, Стрелиште. Тел.
063/192-38-39. (275931)

ДОЊИ ГРАД, 3 ара, 60 + 30
квм, солидан објекат, 46.000,
договор. (242), „Кварт”, 346-
392, 064/125-62-67. (275933)

ПРОДАЈЕМ кућу у низу код
Спортског центра. 064/367-96-
96. (275912)

ДЕБЕЉАЧА, 7.5 ари, 130 квм,
продајем, мењам за панчевач-
ки стан. 064/928-89-68.
(275982)

ПРОДАЈЕМ викендицу са воћ-
њаком 25 ари, цена повољна и
приколицу. 313-716. (275892)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари, Куде-
љарски. 062/818-25-05.
(275891)

БАВАНИШТАНСКИ пут, нова
кућа, усељива, укњижена, 5
ари, 25.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (275928)

ТЕСЛА, 100 квм, 3 ара, 45.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-23-
83. (275928)

УЖИ центар, 250м, 5 ари, пре-
лепа, 130.000. 679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (275928)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80 квм,
добар објекат, 52.000. (242),
„Кварт”, 346-392, 064/125-62-
67. (275933)

НОВА МИСА, 5 ари, 80 квм,
солидан објекат, 34.000, дого-
вор. (242), „Кварт”, 346-392,
064/125-62-67. (275933)

КАЧАРЕВО, кућа 100 квм, на
11 ари, повољно, усељива.
064/172-86-12. (275937)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу, Мак-
сима Горког, плац 3.8 ара.
063/301-360. (275967)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву.
065/219-59-73, 602-011.
(275971)

ДОЊИ ГРАД, 200 квм, 3.5 ара,
хитно, 55.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (275974)

ГОРЊИ ГРАД, 200 квм, три за-
себна стана, 80.000, 3 ара.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(275974)

КОТЕЖ 1, 155 квм, 3 ара, два
стана самостална, 105.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(275974)

БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60 квм, 6
ари, продајем/мењам. 064/955-
51-85. (275575)

ВИКЕНДИЦА, стари црепајски
пут, 16,5 ари, воћњак, 6.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(275947)

ПЛАЦ, продајем, Миса, дозво-
љена градња. 064/866-23-36.
(275931)

СВЕТОГ САВЕ, спратна, увуче-
на, два стана, 220 квм, 5 ари,
125.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (275956)
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ТУРСКА глава, лепа салонска,
220 квм, два стана, 3.6 ари,
110.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (275956)

ТЕСЛА, 78 квм, трособна, 4.8
ара, 37.000. 064/151-18-93,
(049), „Мустанг”. (275958)

БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, 110
квм, 7,45 ари, 17.000. „Му-
станг”, 062/226-901. (275957)

СТАРА МИСА, ужа кућа, 140
квм, 5,5 ари, помоћне просто-
рије, 27.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (275957)

ПРОДАЈЕМ кућу у Томашевцу,
повољно. 063/807-75-61.
(275959)

КУЋА 215 квм, са локалом 22
квм, нова Миса. 064/125-35-
11, Весна. (275998)

ЈАБУКА, двособна, 64 квм, 4
ара плаца, чврста градња,
19.000. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (276006)

МИСА, код надвожњака, тро-
собна, 80 квм, 5 ари, 34.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.(276006)

ПРОДАЈЕМ воћњак у Јабуци,
103 ара, површине, 10.000
евра. 064/329-49-19. (276012)

СТАРИ ТАМИШ, кућа 150 квм,
6 ари, 57.000. „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(276017)

ВОЈЛОВИЦА, 100 квм, 15 ари,
30.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (276017)

КУПУЈЕМ земљу, Омољица,
Брестовац, Скореновац, Бава-
ниште. Парцеле не мање од
два хектара. Цена по договору.
Исплата на руке. Јавити се на
063/890-56-34. (275726)

КУПУЈЕМ кућу у Омољици.
060/761-78-88. (2760559

ПОВОЉНО продајем стан, 33
квм. 064/393-56-09, 354-952. 

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

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

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2, кли-
ма, ЦГ, намештен. 063/271-
248. (275435)

ЦЕНТАР, Светог Саве, ново-

градња, 47 квм, II спрат, лифт,

гаража, гас, укњижен. 062/966-

92-96. (275941)

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

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

КОТЕЖ 2, једноипособан, 44
квм, V, ЦГ, 25.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50. (275855)

ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж 2,
трећи спрат, лифт, светао,
60.000. 063/856-74-02.
(275781)

КУЋА 100 квм, уписана, струја,
вода, на плацу од 4.5 ара, Ра-
ваничка 5, Стрелиште. 063/812-
42-09, 064/555-03-36. (276021)

МАРГИТА, старија кућа на 5
ари плаца, комунално опре-
мљен. 063/720-55-66, 065/357-
81-38. (276032)

КУЋА 100 квм, реновирана,
27.000 евра, Козарачка 10. Ми-
са. Тел. 063/744-28-66,
063/804-07-85. (276033)

МОНТАЖНА нова кућа 70 квм,
19.000 евра. Козарачка 10.
063/744-28-66, 063/804-07-85.
(276033)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру Бава-
ништа. 013/751-007, 063/835-
60-71. (276034)

КУЋА са свим намештајем у
Иванову, плац 14 ари, засађено
воће. 064/261-32-54. (276049)

СТАРЧЕВО, приземна комфор-
на четворособна кућа, 150 квм,
паркет, термоизолациона фа-
сада, подрум, помоћни објекти,
плац 9.5 ари. Укњижено. Тел.
063/725-99-37. (276036)

КУЋА у Старчеву, лепо место,
12 ари плаца, легализована.
Тел. 064/190-34-49. (276049)

КУПУЈЕМ кућу или део куће у
Качареву. 064/369-47-02.
(275939)

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

НОВОСЕЉАНСКИ пут, кућа 70

квм, 17 ари, 26.000. „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.

(276017)
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Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и
правна лица. 

Право учешћа у поступку јавног надметања немају буџетски корис-
ници који право коришћења пословног простора без накнаде могу
остварити према Закону о буџету за 2019. годину, односно према
Одлуци о буџету града Панчева за 2019. годину.

Сваки учесник је у обавези да изврши уплату депозита у висини две
почетне месечне закупнине,обрачунате без ПДВ-а, у сагласно од-
редбама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама
Града Панчева, на рачун број: 840-3428741-76, по моделу 97, са по-
зивом на бр. 90-226-072018.

Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове
из јавног огласа.

Учесник који је излицитирао највиши износ закупнине по м² је најпо-
вољнији понуђач.

Најповољнији понуђач је у обавези да достави једно од средстава
обезбеђења плаћања закупа за период трајања закупа и то:

1) Банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу на „први позив”,
са клаузулом о урачунавању валоризације у гаранцију

2) Сопствену (соло) меницу

Банкарска гаранција доставља се у року од 30 дана од дана закључе-
ња уговора о закупу са роком важења који не може бити краћи од 12
месеци, с тим да су закупци у обавези да пре истека рока важности
гаранције исту продуже на период важења који не може бити краћи од
наредних 12 месеци, под претњом раскида уговора о закупу.

Сопствена (соло) меница доставља се у року од 8 дана од дана за-
кључења уговора о закупу, под претњом његовог раскида.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у закупни-
ну, исти се враћа понуђачима који не успеју на јавном надметању у ро-
ку од пет дана од дана одржавања јавног надметања, а најповољнијем
понуђачу у року од пет дана од дана закључења уговора о закупу. Де-
позит се неће вратити понуђачу који није приступио јавном надметању
као ни оном који није приступио закључењу уговора о закупу.

На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на додату
вредност као и све трошкове коришћења пословног простора (утро-
шак ел.енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.) за период
трајања закупа.

Пословни простор се издаје у виђеном стању.

Уколико понуђач има неизмирене обавезе по основу изворних локал-
них прихода Града, његова понуда се неће узимати у разматрање.

Комисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од за-
кључења Уговора о закупу пословног простора који је био предмет
ранијег оглашавања, и то у року од три године од дана одустанка.

У случају одустајања од закључења Уговора од стране најповољ-
нијег понуђача закључење Уговора о закупу пословног простора ће
се понудити првом следећем учеснику јавног надметања који је по-
нудио највиши износ закупнине.

Пријава треба да садржи :

1) податке о подносиоцу пријаве, и то:
а) за предузетнике: име предузетничке радње, седиште , матични

број, ПИБ, број личне карте и ЈМБГ предузетника

б) за правна лица: назив и седиште, матични број, ПИБ, име, пре-
зиме и ЈМБГ законског заступника и име, презиме и број теле-
фона лица одређеног за контакт

2) податке о пословном простору за који се пријава подноси, са ред-
ним бројем из огласа

3) делатност која ће се обављати.

Уз пријаву се обавезно подноси:
1) за предузетнике и правна лица: решење или оверена фотокопија

решења о упису лица у регистар надлежног органа
2) оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
3) изјава да се пословни простор преузима у виђеном стању,
4) доказ о уплати депозита, 
5) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по осно-

ву изворних локалних прихода Града

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве, Комисија неће узе-
ти у разматрање, што се записнички констатује.

Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас
пријави једно заинтересовано лице. 

Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће Од-
луке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева
(„Сл. лист града Панчева” бр.21/17, 29/17,1/18, 18/18-испр. и 34/18).

Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фо-
токопији и не сме бити старија од шест месеци.

Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних просто-
рија, с тим што је у обавези да за сваки пословни простор поднесе
потпуну пријаву и уплати тражени депозит.

Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника и
уредног пуномоћја.

Након коначности Решења градоначелника Града Панчева, за-
кључиће се Уговор о закупу пословног простора на одређено време. 

Пословни простор се издаје у закуп на одређено време, на период
од 5 година.

Уговор о закупу пословног простора ће се раскинути уколико заку-
пац не почне са обављањем делатности у року од 60 дана од дана
закључења уговора о закупу.

Пријаве слати на адресу: Градска управе Града Панчева, Ул. Трг
Краља Петра I бр. 2 - 4, Панчево, у затвореном омоту, путем поште,
искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу Град-
ске управе Града Панчева, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ ОТВА-
РАЈ”, пословно име и адреса пословног седишта предузетника, од-
носно правног лица које се пријављује на Оглас.

Пословни простор наведен у Огласу може се погледати сваког рад-
ног дана у периоду трајања рока за подношење пријава од 12. 04.
2019. године до 22. 04. 2019. године, од 10 до 14 сати. 

Све информације се могу добити на тел. бр. 013/308-833.

Рок за подношење пријава је закључно са 22. 04. 2019. године до 14
сати. 

Јавно надметање ће се одржати 23. 04. 2019. године у 11 сати, у
канцеларији 715, у згради Градске управе Града Панчева,Трг Кра-
ља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и из-

градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 -

исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС,

50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), чла-

ном 19. Закона о стратешкој процени утицаја на

животну средину („Службени гласник РС“, бр.

135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржи-

ни, начину и поступку израде докумената простор-

ног и урбанистичког планирања („Службени глас-

ник РС“, број 64/15)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
у

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ

ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА

БУГАРСКЕ – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ

УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОР-

НОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕ-

НЕ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА

БУГАРСКЕ – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Простор-

ног плана подручја посебне намене магистралног

гасовода граница Бугарске – граница Мађарске (у

даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извеш-

тај о стратешкој процени утицаја измена и допуна

Просторног плана подручја посебне намене ма-

гистралног гасовода граница Бугарске – граница

Мађарске на животну средину (у даљем тексту:

Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће

се од 12. АПРИЛА 2019. године до 26. АПРИЛА

2019. године у трајању од 15 дана, сваког радног

дана у згради градске управе града Панчева и

зградама општинских управа општина: Параћин,

Ћуприја, Жабари, Жабаљ, Бечеј, Ада, Сента и Ка-

њижа, као и на интернет страници Министарства

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

(http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт про-

сторног плана и Извештај о стратешкој процени

утицаја могу доставити у писаној форми град -

ској/општинској управи у току трајања јавног увида,

закључно са 26. априлом 2019. године. Примедбе

на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој

процени утицаја могу се доставити и директно Ми-

нистарству грађевинарства, саобраћаја и инфра-

структуре, Сектор за просторно планирање и урба-

низам, Немањина 22-26, 11 000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће

одржана у петак, 19. априла 2019. године са по-

четком у 11,00 часова у згради Скупштине АП

Војводине, Владике Платона бб, Нови Сад.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД

биће одржана по завршетку јавног увида, у поне-

дељак 6. маја 2019. године са почетком у 11,00 ча-

сова у згради Скупштине АП Војводине, Владике

Платона бб, Нови Сад.

Физичка лица и представници правних лица која

су у току трајања јавног увида поднела примедбе

у писаном облику, могу присуствовати јавној сед-

ници и усмено их образложити. О свакој поднетој

примедби обрађивач планског документа јавно

износи свој став.

Р.
бр.

Адреса
Површина 

и структура
м2

Зона

Висина почетне
закупнине по м2

која се лицитира
без пореза

Делатност Депозит/дин

1
Војводе Радомира Путника 
бр. 9, Панчево

66,54 1 324,16 дин/м2 занатска трговинска канцеларијска 43.139,21

2 Новосадска бр. 6, Панчево 19,30 1 324,16 дин/м2 занатска трговинска канцеларијска 12.512,58

3 Новосадска бр. 10, Панчево 18,00 1 324,16 дин/м2 занатска трговинска канцеларијска 11.669,76

4 Новосадска бр. 12, Панчево 18,00 1 324,16 дин/м2 занатска трговинска канцеларијска 11.669,76

5 Новосадска бр. 14, Панчево 18,00 1 324,16 дин/м2 занатска трговинска канцеларијска 11.669,76

6 Новосадска бр. 16, Панчево 18,82 1 324,16 дин/м2 занатска трговинска канцеларијска 12.201,38

7
Димитрија Туцовића бр. 7,
Панчево

120,00 1 324,16 дин/м2 занатска трговинска канцеларијска 77.798,40

8 Бориса Кидрича бр. 9, Јабука 16,82 3 108,33 дин/м2 занатска трговинска канцеларијска 3.644,22

9 Ослобођења бр. 19, Панчево
34.01 посл. 

простора и 8,83 
маг. простора

1
324,16 дин/м2

и 161,66 дин/м2 занатска трговинска канцеларијска 24.904,27

10 Ослобођења бр. 25, Панчево
28,27 посл.

простора и 79.47
маг. простора

1
324,16 дин/м2

и 161,66 дин/м2 занатска трговинска канцеларијска 44.022,24

11
Вељка Влаховића бр.17, 
Панчево

40.96 2 215,83 дин/м2 занатска трговинска канцеларијска 17.680,79

12 
Жарка Зрењанина бр. 27, 
Панчево

73,60 1 324,16 дин/м2 занатска трговинска канцеларијска 47.716,35

13
Жарка Зрењанина бр. 16, 
Панчево

39.29 1 324,16 дин/м2 канцеларијска 25.472,49

14 Немањина бр. 8 , Панчево 13,56 1 324,16 дин/м2 занатска трговинска канцеларијска 8.791,22

15 Немањина бр. 8, Панчево 16,58 1 324,16 дин/м2 занатска трговинска канцеларијска 10.749.15

16
Генерала Петра Арачића бр. 2,
Панчево

24,87 1 324,16 дин/м2 занатска трговинска канцеларијска 16.123,72

17
Димитрија Туцовића бр. 11,
Панчево

27 1 324,16дин/м2 канцеларијска 17.504,64

О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА

за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања, на период од 5 година

Градско веће града Панчева на седници одржаној 9. априла 2019.

године, разматрало је Предлог одлуке о расписивању огласа за да-

вање у закуп пословног простора путем јавног надметања, на пе-

риод од 5 година, па је на основу члана 6. Одлуке о пословном, ма-

гацинском простору и гаражама града Панчева („Сл.лист града Пан-

чева” бр.21/17, 29/17, 1/18, 18/18-испр. и 34/18) и чланова 59. и 98.

став 3. Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева”, бр.25/15-

пречишћен текст и 12/16), донело следећу 

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:

СПРЕМАЧИЦА

За ин те ре со ва ни тре ба да се јаве на број телефо-

на 013/219-09-03 или до ђу 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: 30. април 2019.



СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs16 Петак, 12. април 2019.

СТАНОВИ

ПОНУДА

Telefoni: 013/351-551, 
064/133-54-98, 060/433-54-98

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

Чишћење септичких јама

и одгушење канализације

„Еко смарт” Панчево 063/234-732, 063/234-829
(4/275868)

Продајем викенд кућу у Де војачком бунару, у це нтру, кућа
новија, по го дна и за зиму, зидови сен двич. Кухиња са дне вном
собом, две спаваће собе, купатило, две велике терасе, подрум
испод куће и гаража у склопу. 063/311-422.                   

(1/275738)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844. (ф)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм 
до 250 квм, на Новосељанском путу 37, 

у комплексу иза Максија.

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

ИЗДАЈЕ се једнособан празан,
40 квм, са централним греја-
њем и телефоном, Содара.
060/151-23-55 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан, 46 квм, Котеж
2, договор. 062/271124, Саша.
(СМС)

ХИТНО потребан реновиран,
модернији или новији двособан
стан. Дужи период. 060/505-
00-46. (СМС)

ИЗДАЈЕМО станове у центру
града. Контакт: Љупко,
063/313-844; Маријана,
063/693-944. (ф)

ПРОДАЈЕМ или издајем по-
словну зграду 1650 квм, 70 %
завршена. 060/312-90-00.
(275907)

СМЕШАТАЈ за раднике на ме-
сечном нивоу. 060/043-52-98.
(275997)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту, 100 евра. 064/902-
29-75. (2755926)

ИЗДАЈЕМ полунамештену кућу.
064/271-55-30.  (275922)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан на
Тесли. Тел. 013/319-070.
(275943)

ИЗДАЈЕМ стан, део куће са по-
себним улазом, двориштем.
Стрелиште. 062/806-15-85.
(275800)

КУПУЈЕМ двособан стан за
адаптацију, до IV спрата, оба-
везан лифт, ЦГ, Содара, Тесла,
Котеж 2, исплата одмах.
063/637-673. (275870)

КУПУЈЕМ једнособан-двособан
стан за реновирање. Исплата
одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (276006)

КУПУЈЕМО станове на свим ло-
кацијама, брза исплата. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30. (275988)

КУПУЈЕМ стан, центар, зграда
ниже спратности, не приземље.
Татјана, 063/809-59-66.
(275945)

НОВО! У Агенцији „Тесла не-
кретнине” посебне погодности
за продавце. 064/668-89-15.
(275629)

АГЕНЦИЈИ „Милка” потребни
станови, куће, плацеви, куће за
рушење. 063/744-28-66. (4810)

ПОТРЕБНИ станови на свим
локацијама, брза исплата.
Агенција „Нишић”, 064/206-55-
74. (276006)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”
(238), 064/668-89-15, потребне
некретнине. (275627)

АГЕНЦИЈИ за некретнине
(926), „Купола” потребне не-
кретнине.  065/328-66-94.
(275840)

СОДАРА, двособан, ТА, IV,
30.000. (238), „Стрелиште не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(276017)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ две
стамбене јединице, легализова-
не, укњижене. 064/682-57-91.
(276019)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 квм,
ЦГ, IV/IV, нема лифт, ренови-
рано, укњижен, 20.500.
063/252-559. (276024)

ТЕСЛА, Нови свет, једноипосо-
бан, I, 39 квм, ЦГ, 25.000.
(353), „Премиер”, 063/800-44-
30. (275988)

КУПУЈЕМ двоипособан или тро-
собан стан, ЦГ, лифт, на Тесли
или Котежу 2, није агенција.
064/333-61-54. (275822)

КУПУЈЕМО станове за ренови-
рање. (926), „Купола”,
065/328-66-94. (275840)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребни
станови и куће у Панчеву. Брза
и сигурна реализација.
061/662-91-48, 062/191-75-35.
(275947)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 64 км,
III спрат, 42.000. (238), „Стре-
лиште некретнине”, 064/668-
89-15. (276017)

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

СТРОГИ центар, нова зграда,
67 квм, III, лукс стан са ствари-
ма, 74.000. „Кров”, 060/683-10-
64. (275956)

ХИТНО, Спољностарчевачка,
89 квм, улични стан, 1/1,
18.000. „Кров”, 060/683-10-64.
(275956)

ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан,
67 квм, новији, I, 50.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(275956)

КОТЕЖ 1, 58 квм, ЦГ, III, до-
бар, 35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.  (275957)

НОВА МИСА, 60 квм, полусуте-
рен, леп, 22.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. (275957)

ТЕСЛА, двоипособан, 67 + две
терасе, V, ЦГ, 41.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(275957)

КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, новији,
58 квм, приземље, ЦГ, са лукс
стварима, 46.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.(275957)

ТЕСЛА, једнособан, I, 38 квм,
тераса, ЦГ, изворно, 26.500.
(49), „Мустанг”, 069/226-66-
58.(275957)

ТЕСЛА, трособан, 71 квм, спрат
9/9, коси кров, 37.000.
064/822-17-72. (275962)

ТЕСЛА, двособан комфоран
стан, ЦГ, 58 квм, 4/4, осунчан,
двострано оријентисан, близи-
на вртића, пијаце, „авив пар-
ка”, од власника, 32.500 евра.
Тел. 064/266-46-73, 063/205-
356. (275966)

ТЕСЛА, двособан стан, 37 квм,
ВП, ЕГ, реновиран. Тел.
064/364-10-56. (276052)

КОТЕЖ 1, двоипособан, фул
сређен,, са намештајем; Миса,
I, одличан, 35.000. (67),
063/744-28-66. (275713)

НОВА МИСА, трособан, 83
квм, ВПР, ТА, две терасе, укњи-
жен, 42.000. 063/252-559. (276024)

МИСА, спрат + ПР, само
43.000; Миса, трособан, призе-
мље, двориште, 40.000. (67),
063/744-28-66. (275713)

МИСА, ПР, 36 квм, тераса, дво-
риште, 21.500, I, једнособан,
сређен, две терасе, 20.000.
(67), 063/744-28-66. (275713)

ГАРСОЊЕРА, Миса, приземље,
одлична, 18.000; Тесла, ВП, 26
квм, 21.500. (67), 063/744-28-
66. (275713)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1, 35
квм, 15.500; Тип Станко, I, 32,
16.000. (67), 063/744-28-66.
(275713)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Синђелиће-
ва, I, тераса, 53 квм, 35.000;
Котеж 2, 36, реновиран. (67),
063/744-28-66. (275713)

ЦЕНТАР, 83 квм, ЦГ, лифт, III,
брзо усељив, Карађорђева,
80.000. 063/836-23-83, „Трем
01”, (679). (275996)

ЦЕНТАР, 60 квм, ЦГ, VI, лифт,
усељив, 50.000, Карађорђева.
063/836-23-83, „Трем 01”,
(679). (275996)

СТРЕЛИШТЕ, 65 квм, ктросо-
бан, 35.000; Котеж 65 квм, дво-
ипособан, 42.000. (324), „Ме-
диа”. 315-703, 064/223-99-20.
(275995)

ТЕСЛА, 35 квм, једнособан, те-
раса, 29.000; Котеж 57 квм;
двособан, 28.000. (324), „Ме-
диа”. 315-703, 064/223-99-20.
(275995)

ПРОДАЈЕМ стан у Јабуци од 30
квм + 10 квм, погодан за по-
словни простор (локал).
066/503-82-59. (276001)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 61
квм, трећи спрат, ЦГ, 32.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (276006)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
први спрат, Радова зграда,
35.000. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (276006)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 64
квм, тераса, VII, 25.000. (238),
„Стрелиште некретнине”,
064/668-89-15. (276017)

СТРОГИ центар, нов трособан,
96 квм, II, ЕГ, 73.000; мањи
трособан, ЦГ, IV, 48.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(275947)

ТЕСЛА, леп двособан, договор,
трособан, IV, 50.000; једносо-
бан, I, 26.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (275947)

МИСА, леп сутерен, 32 квм,
мало двориште, 14.000. „Кров”,
060/683-10-64. (275956)

КОТЕЖ, одличан дуплекс, 83
квм, тераса, 42.000. „Кров”,
060/683-10-64. (275956)

МАРГИТА, два одвојена стана,
двориште, летња, све сређено.
(67), 063/744-28-66. (275713)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 58
квм, III, ЦГ, ПВЦ, 35.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/803-
10-52. (475986)

ЦЕНТАР, двособан, 46 квм, III,
TA, тераса, 28.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-10-52.
(475986)

НОВА МИСА, нов четворосо-
бан, 103 квм, I, 48.000, тросо-
бан, 83 квм, II, 43.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/803-
10-52. (475986)

СТРЕЛИШТЕ, трособна, рено-
виран, 64 квм, IV, ЦГ, лифт,
38.000. (300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52. (475986)

ЦЕНТАР, двособан, III, 49 квм,
TA, 30.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (275988)

КОТЕЖ 1, двособан, II, 60 квм,
ЦГ, 38.000, договор. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(275988)

ЦЕНТАР, трособан, III, лифт,
72 квм, 58.000, договор. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(275988)

СОДАРА, реновиран двособан,
ТА, IV, 30.000 и трособан, III,
ТА, 40.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (275947)

КОТЕЖ 2, леп двособан,д ого-
вор, Котеж мањи двособан, I,
ЦГ, 35.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (275947)

ПРОДАЈЕМ двособан, ренови-
ран стан, Котеж 1. 064/341-79-
92. (275914)

ПРОДАЈЕМ двособан стан, Ко-
теж 1, Браће Јовановића 96.
063/164-61-70. (275914)

ТРОИПОСОБАН, 83 квм, ЦГ,
VI, војне зграде, лифт, 50.’000.
(679), „Трем 01”, 063/836-23-
83. (275928)

КОТЕЖ 2, једнособан, ЦГ, два
лифта, без већих улагања,
24.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (275928)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 64
квм, VII, 25.000, повољно.
(242), „Кварт”, 346-392,
064/125-62-67. (275933)

КОТЕЖ 2, једнособан, 52 квм,
III, 28.000. (242), „Кварт”, 346-
392, 064/125-62-67. (275933)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 66
квм, II, ЦГ, сређен, 43.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (275981)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 66 квм,
VI, ЦГ, 30.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (275981)

ТАМИШ капија, двособан, 65
квм, III, ЦГ, 56.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (275981)

МИСА, једноипособан, 50 квм,
I, ТА, 25.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (275981)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 квм,
VI, ЦГ, реновиран, 34.000, до-
говор.(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (275981)

ЦЕНТАР, мањи једнособан, 25
квм, IV, ТА, 20.000.  (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (275981)

СТРЕЛИШТЕ, киндер, једнои-
пособан, 46 квм, ВП, ЦГ,
28.000. (300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52. (475986)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49 квм,
ПВЦ, ЦГ, 29.000. (353), „Пре-
миер”, 063/800-44-30. (275988)

СОДАРА, двособан, 52 квм, ВП,
ТА, 27.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (275855)

КОТЕЖ 1, 34, ЦГ, 21.000; Сода-
ра, 2.5, ЦГ, 42.000. (338), „Јан-
ковић”. 348-025. (275869)

СТРЕЛИШТЕ, 2.5, I, договор,
Содара, 2.0, 55, 23.000. (338),
„Јанковић”. 348-025. (275869)

ДВОСОБАН, Котеж 2, ВП, 56
квм + 6 квм тераса, 30.000
евра. (472), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(275887)

ДВОСОБАН, први спрат, ЦГ, 56
квм, тераса, 29.000 евра. (472),
„Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (275887)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 квм, ЦГ,
ВП, Стрелиште, 27.000 евра.
(472), „Дива некретнине”, 345-
534, 064/246-05-71. (275887)

ПРОДАЈЕМ стан у центру, 58
квм, поткровље. 064/143-52-98.
(275907)

ЦЕНТАР, шири, 45 квм, мањи
двособан, намештен, 29.000.
„Гоца”. 063/899-77-00.
(275925)

ЦЕНТАР, 60 квм, двоипособан,
изворно стање, ЦГ, лифт,
45.000. „Гоца”. 063/899-77-00.
(275925)

ЦЕНТАР, стан до улице, 50 квм,
хитно, 25.000, дворишни, 40
квм, 11.000. „Гоца”. 063/899-
77-00. (275925)

МИСА, новоградња, 54 квм,
2.5, III спрат, Војвођанска,
33.500. 063/864-06-52.
(275916)

ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан,
67,5 квм, I, нов стан, 50.000,
договор.(242), „Кварт”, 346-
392, 064/125-62-67. (275933)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан, 70
квм, Војловица, плац, канализа-
ција. Телефон интернет.
064212-32-94. (275847)

НОВА МИСА, новоградња, 95
квм, трособни лукс станови, за-
вршни радови у току. Могућ-
ност кредита. 062/966-92-96.
(275941)

СТАН, новоградња, 46 квм, пр-
ви спрат, 27.500 евра, тераса.
064/136-42-00. (275814)

ПРОДАЈЕМ завршене станове,
Патријарха Чарнојевића бр. 6.
Цена 790 евра /квадрат.
063/389-974. (275807)

НОВА МИСА, стан 71 квм + 10
кв повољно, власник 1/1.
060/533.-35-75. (275836)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65
квм, II спрат, ЦГ, лифт, 35.00.
(926), „Купола”, 065/328-66-94.
()275840)

НОВА МИСА, двоипособан, 68
квм, ЦГ, II, 35.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50. (275855)
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Sejte sadite i zaradite uz beskamatni poljoprivredni kredit OTP banke sa jednokratnom naknadom 

za odobravanje.

Planirajte prolećnu setvu uz unapred poznate fiksne troškove za ceo period otplate kredita u dinarima. Odobravamo vam 
dinarski kredit na 6 ili 12 meseci sa 100% fiksnom dinarskom ratom!

Reprezentativni primeri otplate beskamatnog kredita za obrtna sredstva sa jednokratnom naknadom za odobravanje za 
fizička lica registrovana poljoprivredna gazdinstva sa rokom otplate 6 i 12 meseci.  

Rok otplate 6 meseci   12  meseci

Iznos kredita u dinarima 500.000 1.000.000 500.000 1.000.000

Naknada za odobravanje kredita u dinarima 20.000 40.000 32.500 65.000

Šestomesečna rata kredita u dinarima 500.000 1.000.000 250.000 500.000

NKS 0% 0% 0% 0%

EKS* (obračunat na dan 22.02.2019.) 9,35% 8,97% 10,21% 9,82%

Ukupan iznos koji se vraća po konačnoj otplati kredita u dinarima 521.699 1.041.699 534.973 1.067.473

* U obračunu EKS-a su uključene i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita jednokratno 
unapred od iznosa odobrenog kredita (za rok od 6 meseci 4%, za rok od 12 meseci 6,5%), taksa za poresko  uverenje 620 dinara, naknada za 
izveštaj Kreditnog biroa 205 RSD, naknada za 2 menice 100 RSD i mesečna naknada za vođenje paketa računa 129 RSD.

 

Dobro došli u OTP banku!

OTP banka Srbija                                                                                         

Verujemo jedni drugima                                                                                                                 www.otpbanka.rs

                   

ZITA BEAUTY CENTER
Ул. Др Касапиновића 37-а

Тел. 060/345-35-71

Козметички третмани лица, 

мадеро-терапија, anti age третмани,

свилене трепавице, јапанско 

исцртавање обрва, маникир, педикир,

депилација, соларијум

„АУТОЦЕНТАР СПАСИЋ ЈАБУКА”

потребан

дипломирани правник-ца

• рад на регистрацији возила за издавање

регистра ционе налепнице.

CV слати на email: acspasic@gmail.com

Тел. 069/358-99-90

Фирми „КОРАЛ” д. о. о. Панчево
потребан

ВОЗАЧ – МАГАЦИОНЕР

Пожељно поседовање Ц категорије.

Звати радним данима на бројеве телефона:

013/335-540 и 013/335-541, од 12 до 15 сати.

Потребни радници за рад на висини
(грађевински лимари, помоћни радници

и брaвари.

Лимарија „Марковић”, 069/117-60-11 (1
0

/2
7

6
0

2
6

)

КОПАМ канале, риљам, вадим
старо воће, цепам дрва, итд.
062/190-71-60. (275754)

МАТЕМАТИКА, физика, хеми-
ја, механика – часови. Тел.
251-19-81, 063/852-22-43. 

АЛУ ПВЦ столарија, комарни-
ци, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00.
(275459)

КОСИМ траву тримером, по-
вољно, дворишта, воћњаке, ко-
ров. Зоран. 061/683-67-48,
064/438-12-46. (275339)

ПРАВИМ домаће добош торте.
060/377-74-99. (СМС)

ДИМНИЧАР: чишћење димња-
ка, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95. (275078)

СЕЧЕЊЕ, цепање и услуга уно-
шења огревног дрвета.,
064/287-26-00. (275400)

РАДИМ зидање, бетонирање,
кровове, физикалију. 061/665-
66-24. (275764)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка
старих, монтажа нових цеви,
одгушење, монтажа санитарије.
063/812-48-62. (276778)

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (275611)

ПРАЊЕ тепиха дубинско, наме-
штаја, душека, аутомобила. На-
таша, 066/361-474, 060/361-
474, 361-474. (275582)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, рено-
вирање кровова, бетонирање,
стиропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49. (275145)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, кречење, глетовање, сто-
ларија, веома повољно.
064/280-26-15. (275426)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,

одржавање воде, канализације,

кабине, славина, бојлера, ко-

тлића. 063/836-84-76. (275426)

МОЛЕРСКИ и гипсарски радо-

ви. Неша. www.fa ce bo ok.co -

m/mo le ri zam  069/444-23-76.

(275133)

ШЉУНАК, песак, сејанац, од-

воз шута малим кипером до

два кубика. 064/664-85-31,

013/342-338 (СМС)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојле-

ра, шпорета, индикатора, раз-

водних табли, инсталација. Ми-

ћа, 064/310-44-88. (275424)

ПОТРЕБНА спремачица,, одр-
жавање хигијене кухиње и по-
моћних просторија брзе хране.
063/897-55-04. (276023)

ПЕКАРИ потребна продавачи-
ца. 063/193-75-30. (276029)

ПОТРЕБНА особа за услуге
ручног веза. 063/846-37-29.
(276041)

ПОТРЕБНИ радници електро и
ЦО 2 заваривачи, гасни секач.
Тел. 064/160-32-34. (276044)

ПОТРЕБАН радник за рад у бр-
зој храни у Панчеву. 064/149-
99-73. (276048)

ПИЦЕРИЈИ Piz za shop потреб-
на радница. 064/555-33-34.
(276058)

ПОТРЕБАН машински техничар
са радним искуством минимум
пет година. 062/365-414.
(276054)

ПОТРЕБНА девојка за рад на
припреми и продаји хране са
роштиља. Доћи лично од 10 до
16 сати. Тржни центар Зелена
пијаца, ламела А 2, локал 1 и 2.
Грил СУР „Кифла”. (276057)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, тра-
касте завесе, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09. (275261)

ПРАВИМ домаће добош торте,
3,300 кг, 63 парчета. 060/377-
74-99. (СМС)

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ радо-
ви мајстори из Ковачице.
060/066-08-60 (СМС)

ПЕКАРИ у Старчеву потребни
возач Б и радник у пекари.
062/806-02-58. (275880)

ПЕКАРИ у Старчеву потребна
спремачица. 062/806-02-58.
(275880)

КОНОБАР-ИЦА потребни кафе
ресторану у Панчеву. 062/806-
02-58. (275880)

СПОРТ ПАРКУ Buc hi do потреб-
но особље за рад: конобари,
шанкери, радник-ца за пала-
чинкаром и ноћни чувар.
060/444-31-23. (275900)

ПОТРЕБНА радница за шивење
на индустријској машини,
ибердеку. 064/062-22-79.
(275901)

ФРИЗЕРСКОМ салону поребан
мушко-женски фризер. Кон-
такт тел. 063/815-94-66.
(275899)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер. 065/521-72-87,
064/085-62-44. (275894)

ПОТРЕБНА девојка за рад у ка-
фићу. Звати на 064/646-66-10.
(ф)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан
пица-мајстор, раднице за пала-
чинке и возач. 063/820-87-61. 

АУТОПЕРИОНИЦИ потребан
радник са искуством. Тел.
061/551-95-31. (275976)

ПОТРЕБНИ гипсари, молери,
помоћни радници за стални
радни посао. 065/228-78-66.
(275997)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е катего-
рије за унутрашњи транспрот.
062/850-00-82. (276009)

ПОТРЕБНИ радници за бетон-
ску галантерију. Тел. 064/949-
92-72. (276002)

ЋЕВАБЏИНИЦИ потребни
радници у кухињи и за рошти-
љем. Почетна плата 30.000 +
пријава + топли оброк.
013/354-043, 063/897-55-04.
(276023)

ПОТРЕБНА жена за спремање
стана. Тел. 069/256-19-31.
(275864)

ПОТРЕБНА конобарица или ко-
нобар за кафић. 060/362-22-
21. (276022)

ИЗДАЈЕМ магацински простор.
063/598-969. (275825)

ИЗДАЈЕМ локал 55 квм, угао Д.
Туцовића и М. Пупина.
061/607-81-00. (276035)

ПОТРЕБНИ продавци и помоћ-
ни радници у кухињи. 064/643-
41-22 (СМС)

ПОТРЕБНА жена за чишћење.
Тел. 060/304-07-64 (СМС)

РАЗРАЂЕНОМ салону у центру
потребан мушко-женски фри-
зер, плата 30.000. 064/470-74-
43. (275130)

РЕСТОРАНУ Royal у „Авив пар-
ку” потребни радници.
063/216-788. (275525)

ПОТРЕБАН ауто-лимар, ауто-
бравар за послове блиндирања
и аутолимарије. Више извршио-
ца. Одлични услови рада. Ре-
довна исплата. Обезбеђена
обука за блиндирање. Контакт
телефон 061/178-97-40. 

ПОТРЕБНИ вредни у одговорни
људи за поделу флајера.
064/241-45-14. (275704)

РЕСТОРАНУ „Коноба акустик”
Београд потребан кувар. За све
информације позовите
060/014-19-22. (275455)

АУТО-СЕРВИСУ Scan Au to по-
требан радник. 064/240-69-63.
(275482)=

ПЕКАРИ „Rex” из Банатског
Новог Села потребан – мајстор
и помоћни радник. Контакт тел.
063/616-694. (275594)

ПОТРЕБАН возач Б категорије,
за паковање и развоз штампе.
069/867-72-07. (275649)

АУТОПРЕВОЗНИКУ потребан
возач Ц и Е категорије.
063/286-914, Ђорђе. (4807/25 и
26)

ПОТРЕБАН конобар ресторану
„Шапа”, Баваништански пут.
063/759-98-85. (275752)

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

ПОТРЕБНА радница у кафићу
„Тамиш капија”. 060/506-08-
30. (275759)

ПОТРЕБАН радник за поправку
палета. 064/106-81-11.
/275760)

ПОТРЕБНА радница за пекару.
063/130-75-40. (275767)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е катего-
рије. 0963/739-73-94. (275794)

АУТОСЕРВИС потребан, вулка-
низер са искуством и млађи по-
моћни радник. 066/908-66-58.
(275813)

ПОТРЕБАН возач у пекари. CV
pe ka ra smi lja nic@mts.rs
065/332-34-71 (275808)

ПЕКАРИ у Старчеву потребан
возач и помоћни радник у про-
изводњи. 060/608-02-55.
(275856)

РЕСТОРАНУ потребан коно-
бар-ица и помоћна радница у
кухињи. 062/806-02-58.
(275856)

САЛОНУ намештаја потребан
монтажер са искуством. Посао
за стално. 060/645-91-45,
013/410-180. (275895)

PO CO-LO CO ресторану потреб-
ни радници за рад са пецивом
и посластичари. 064/874-03-01.
(275874)

ИЗДАЈЕМ подрум и поткровље
за магацин. 060/354-55-54.
(275906)

ИЗДАЈЕМ локал 75 квм, Војво-
де Путника 14, пекара „Парти-
зан”. 063/540-209. (275897)

ИЗДАЈЕМ локал 70 квм, Синђе-
лићева 35, Панчево. 064/217-
48-56. (275808)

ИЗДАЈЕМ два пословна просто-
ра, сређена, од 140 квм, и 70
квм на Јабучком путу 43-ц. Vi -
ber 004176-425-03-02.
(276046)

ИЗДАЈЕМ локал код Зелене пи-
јаце, близина три школе.
060/351-03-56. (275791)

ИЗДАЈЕМ локал 50 квм, у цен-
тру Старчева, Баштенска 13.
632-149. (275787)

ИЗДАЈЕМ локал 55 квм укупно,
радња,  мањи магацин, Миса
Шарпланинска. Тел. 063/871-
80-48. (276042)

ИЗДАЈЕМ локал 100 квм, на-
менски за шивару. „Звезда”,
Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (276018)

ИЗДАЈЕМ локале 15 и 30 квм, у

пролазу. Војводе Путника 29.

063/278-250. (276018)

ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23 квм,

код Аутобуске станице. 352-

105. (275972)

МЕЊАМ локал од 39 квм, у

центру Стрелишта. Тел.

064/267-71-74. (275873)

ИЗДАЈЕ се одличан реновиран
локал са опремом на Зеленој
пијаци у Панчеву, погодан за
месару, површине 25 квм.
060/322-35-21. (276054)

ПРОДАЈЕМ/МЕИЗДАЈЕМ два
нова локала, центар, један
опремљен салон лепоте.
063/734-82-31. (276000)

ИЗДАЈЕМ локал 72 квм, два ни-
воа. Војводе Путника 29.
063/278-250. (276018)

СТАН, Тесла, двособан, I спрат,
ТА, намештен, 150, одмах усе-
љив. 063/157-17-77. (275828)

ИЗДАЈЕМ модеран, сређен
комфоран стан у згради, цен-
тар. 060/724-17-25. (275810)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. 064/305-73-01. (275843)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен,
Котеж 1, 250 евра. 062/504-
504. (2759749

СТАН за самца, нова Миса,
опремљен. 064/207-19-88.
(275992)

ИЗДАЈЕМ једнособан, наме-
штен, засебан улаз, центар,
радницима и самцима.
061/182-37-90. (276012)

ИЗДЈЕМ кућу 20 квм, стара
Миса. 060/011-96-66. (276016)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, на но-
вој Миси. Тел. 372-677.
(276031)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан, 50
квм, намештен, 100 евра.
063/804-07-85. (276033)

ИЗДАЈЕМ кућу 68 квм, у Стар-
чеву, опремљена, засебна, са
двориштем. 064/305-80-73.
(276045)

ИЗДАЈЕМ локал од 60 квм, у
центру. Тел. 063/722-49-98. (ф)

ПОТРЕБАН магацин 100 – 150
квм. Тел. 063/354-122.
(275463)

ПРОДАЈЕМ пословни простор –
два локала спојена, укупно
53,21, укњижен, Д. Туцовића.
063/281-954. (275117)



УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 12. април 2019.18

Прање тепиха

„„ДДААЈЈЛЛАА””
064/422-52-40

Бесплатан превоз
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Поправка старих кровова, израда нових кровова,

израда баџа, постављање фасаде,

зидање и малтерисање

  СЗР „Зоки”        062/827-89-20
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7. априла 2019. године преминула је наша

драга

ТЕРЕЗА ЛАЗИЋ
1930–2019.

Ожалошћена породица

(20/275779)

Остали смо без наше ду-
гогодишње породичне
пријатељице

ТЕРЕЗЕ
ЛАЗИЋ

Остаће нам у трајној
успомени.

ДРАГИША, НАДА

и НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ

(27/275790)

Поздрав

ТЕРЕЗИ

станари у

Б. Јовановића 35

(53/285853)

Најдражој мајци

РАДОЈКИ МУЊЕРАН
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Почивај у миру.

Твоји синови: ИВАН и ДЕЈАН и ћерка МИРЈАНА
с породицама

Најдражој

комшиници

РАДОЈКИ

МУЊЕРАН

Последњи поздрав

драгој баба Ради од

породица: КИШ, МА -

КСИ МОВИЋ и ГАГЕС
(56/275860)

(55/275860)

7. априла 2019. заувек нас је напустила

КОВИЉКА ХРЊЕЗ
1925–2019.

Хвала ти на свему. 

Ћерка ЈЕЛИЦА са породицом

(104/276004)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке 

на ших услу га

да на це не

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо

по пуст 

свим рад ним 

да ни ма 

осим сре дом.

Прошла је најтужнија година без тебе, мила наша мајко
и бако

МИЦА ВЕЛАШЕВИЋ
13. IV 2018 – 13. IV 2019.

Твоји: БРАНКИЦА, ЈЕЛЕНА и ОГЊЕН
(110/

АНГЕЛИНА МИШИЋ

Хвала ти мајко на безусловној љубави и подр-

шци. МИЋА и ДРАГАН
(113/

Последњи поздрав

ДРАГАНИ

од сестара ЉИЉАНЕ

и МИРЈАНЕ

и зета ЛАЛЕТА

(112/

Последњи поздрав

тетка

ДРАГАНИ

од САШЕ, НЕНЕ

и САНДРЕ

са породицама

(111/

ПОЗИВ ЗА ДРУГУ ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Пан-

чић”, са седиштем у Београду, Тадеуша Кошћушка број 1,

Сектор производње у Панчеву, Баваништански пут 305,

обавештава сва заинтересована лица да нуди на продају

путем поступка јавне лицитације следећа средства Инсти-

тута: Табела: 17 артикала

Предмети лицитације продају се у виђеном стању, без пра-

ва на рекламацију, а могу се погледати сваког радног дана

у времену од 09 до 14 сати, у Панчеву, на адреси Бава-

ништански пут 305.

Трошкове пореза и остале трошкове сноси купац.

Право на учешће у јавној лицитацији имају сва правна и

физичка лица без полагања депозита.

Пријава за учешће на јавној лицитацији подноси се Комисији

за спровођење лицитацију у затвореној коверти, са назна-

ком „Пријава за учешће на јавној лицитацији – не отварати”

поштом или непосредно у просторијама Института у Панче-

ву, Баваништански пут 305, сваког радног дана у времену од

09 до 14 сати, најкасније 1 (један) сат пре почетка јавне ли-

цитације, закључно са 20. 04. 2019. године.

Уз пријаву се подноси и изјава учесника да прихвата Пра-

вила јавне лицитације, која су објављена на сајту Институ-

та и на огласној табли Института у Панчеву.

Јавна лицитација ће се одржати усменим јавним надмета-

њем на дан 20. 04. 2019. године са почетком у 11 сати у

Улици Баваништански пут 305 у Панчеву, у просторијама

Института, а лицитираће се износима не мањим од 500,00

динара.

На лицитацију са собом понети печат /правна лица, пред-

узетници/ ради потписивања уговора одмах по завршетку

лицитације.

Ближе информације у вези позива за Јавну лицитацију или

средстава која се продају могу се видети на сајту Институ-

та www.mocbilja.rs

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
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ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846
(257613)

СПУШТЕНИ плафони, преград-
ни зидови, израда кошуљице,
уградња ламината, комплетно
реновирање. 062/816-233-84.
(275809)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ
радови, израда , монтажа капи-
ја, ограда, надстрешница, за-
штитне решетке. 062/816-33-
84. (275810)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновира-
ње купатила, славине, вентили,
одгушење канализације одмах.
0961/193-00-09. (275806)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, рено-
вирање кровова, бетонирање,
стиропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49. (275821)

РАДИМО све физичке послове:
рушења кућа, зидова, бетона,
кошење плацева, обарање ста-
бала, одношење ствари.
060/035-47-40. (275832)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови и обрада шпалетни.
063/842-84-29. (275828)

ЧИСТИМ шупе, подруме, вр-
шим превоз свих покретних и
непокретних ствари. Радим мо-
лерај. 061/182-05-65. (275858)

НЕМАЧКИ, часови свим узра-
стима, преводи, припрема по-
лагања свих нивоа знања.
061/656-04-04, 352-892.
(2758590)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ ра-
дови. 064/430-26-29. (275866)

МАШИНСКО сечење и цепање
драва. 064/430-26-29. (275867)

МОЛЕР за кречење и глетова-
ње4 и остали радови. Тел.
061/149-19-90. (275879)

СЕЛИДБЕ, превоз ствари и ро-
бе, утовар-истовар, монта-
жа/демонтажа намештаја. Де-
јан, 061/626-14-50. (275929)

СТОЛАРСКЕ и браварске услу-
ге. Александар, 064/157-20-03.
(275156)

ПОТРЕБАН партнер или ортак
за отварање ауто.-сервиса.
064/143-52-98. (275907)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење и по-
ставка гипса и демит фасаде.
061/625-97-90. (275927)

СВЕ врсте физикалија, утовар-
истовар-рушење, чишћење,
разбијање бетона, селидбе, од-
воз шута и непотребних ствари
и слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (275929)

ЛЕПЉЕЊЕ керамике, зидне,
подне. Чолак Винко, 060/312-
03-11. (275927)

ПОПРАВКА електричних инста-
лација, Ненад. 069/353-38-35.
(275936)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало.
Најповољније. 065/361-13-13.
(275930)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс,
повољно, пензионерима по-
пуст. 061/626-54-06. (/275969)

ЕЛЕКТРИЧАР, ради бојлере,
индикаторе, табле, инсталаци-
је, ТА пећи, ел. Уређаје.
060/521-93.40. (275970)

МАСАЖА релакс, ослободите
се напетости, стреса уз потпуно
уживање и опуштање тела. Нај-
повољније. 064/269-94-87, Ма-
рија. (276040)

ГИПСАРСКИ радови, спуштени
плафони, преградни зидови,
фасаде. 060/521-93-40.
(2759709)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгушење
судопере, купатила, адаптаци-
је, поправке, замене, одмах.
013/331-657, 064/495-77-59.
(275982)

ЧИСТИМО таване, шут, подру-
ме, гараже, радимо све посло-
ве. 061/321-77-93. (275983)

НЕГА старих, болесних и инва-
лидних лица. 063/868-04-51.
(275995)

МОЛЕРАЈ: глетовање, кречење,
лепљење тапета, фарбање сто-
ларије. Повољно. 064/174-03-
23, 062/790-881. (276014)

ШЉУНАК, песак, сејанац... од-
воз шута малим кипером до
два кубика. Лаза. 065/334-23-
38. (276050)

МАТЕМАТИКА, стастистика,
физика, информатика, могућ-
ност месечног плаћања, профе-
сор.  Центар, 0’13/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(275995)

ПАРКЕТ постављам и хоблујем,
мајстор с дугогодишњим иску-
ством из Дебељаче, с материја-
лом или без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220, 063/847-
74-38. (272893)

БАЛТОКАД када, обнова гла-
зуре, пластифицирање, 28 го-
дина с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18. (и)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерце-
дес камионом, радници, повољ-
но. Вук, 063/278-117, 064/176-
91-85. (274613)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(4807-96)

ПОПРАВКА беле технике, мон-
тажа, сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис „Фриго Пе-
ђа”,  013/301-300м 064/771-24-
16. (4807)

ПРЕВОЗ малим и великим ки-
пером, шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут са утоваром.
063/246-368. (275242)

ТВ и сателитске антене, монта-
жа, дигитализација ТВ-а, ИПТВ,
антена плус. 064/866-20-70.
(275757)

ЗИДАЊЕ, бетонирање, оправка
старим нових кровова.
013/664-491, 063/162-53-89.
(275334)

КОМПЈУТЕРИ, сервис, поправ-
ка, уградња нових компоненти,
одржавање брзо, повољно.
060/351-03-54. (275791)

ИЗРАДА/МОНТАЖА ПВЦ АЛ
столарије, лимарије, браврија,
ограда, капија, кованија.
064/068-10-85. (275161)

ШЉУНАК, песак, сејанац, ру-
шење, одвоз шута са утоваром.
Атанацков. 063/771-55-44.
(275756)

КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације,
најјефтинији у граду, пензионе-
рима екстра попуст. 013/404-
560, 064/290-45-09, 061/348-
20-00, 062/845-96-26,„Електро-
изградња”.(275756)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење
купатила, канализације, водо-
водне адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерије, санита-
рије, прикључка воде и канали-
зације. Од 0 - 24 сата, пензио-
нерима екстра попуст. Долазим
одмах. 013/404-560, 064/290-
45-09, 061/348-20-00, 062/845-
96-26, „Електроизград-
ња”.(275756)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, метал-
не подупираче, мешалице за
бетон. 064/351-11-73. (275774)

СЕЛИДБЕ, камионски, комби
превоз, екипа радника, одвози-
мо непотребне ствари.
0674/280-30-16, 063/731-77-
67, Владимир. (275775)

ТЕПИХ-СЕРВИС. Дубинско пра-
ње тепиха, намештаја, аутомо-
била. Превоз бесплатан. 302-
8920, 064/129-63-79. (275886)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водо-
водне адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерија, санита-
рије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-74-89,
Јовичин. (275846)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови. 062/976-18-42. (275989)

МОЛЕРСКИ-РАДОВИ, ламинат.
062/156-02-07, 064/390-00-87.
(275989)

КУРС румунског језика, румун-
ски културни-едукативни цен-
тар, Панчво, његошева 7.
062/821-44-94. (276007)

ЛАЛЕ – превозим кипером по-
вољно, туцаник, песак, шљу-
нак, сејанац, утовар, одвоз шу-
та. 064/354-69-94, 063/754-02-
72. (275882)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Бо-
рис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа
радника, кутије, фолија за за-
штиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан до-
лазак и процена посла. Плаћа-
ње могуће чековима и преко
рачуна. Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon cic.com
(4810)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74.(4810)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радни-
ка, све релације по Србији, от-
куп намештаја.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
(4810)

СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бом-
бончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа, пакова-
ње ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid be-
bom bon cic.com  (4810)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, ентеријер, екстеријер,
брзо, квалитетно, чисто, најпо-
вољније. 060/145-99-09.
(276010)

КОМБИ превоз робе и мање
селидбе. 069/129-72-71, Нико-
ла. (275834)

СЕЛИДБЕ комбијем и камио-
ном Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66.(4810)

СЕЛИДБЕ, робе и ствари ком-
бијем и камионом, професио-
нално, екипа радника, све ре-
лације по Србији, откуп наме-
штаја. Иван, 063/107-78-
66.(4810)

РОЈАЛ МГ: затварање тераса
провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (275610)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерце-
дес камионом, радници, по-
вољно. Вук, 063/278-117,
064/176-91-85. (274613)

МАСЕРКА потребна за опу-
штајућу релакс масажу, може
почетница. 061/298-96-69.
(275793)

ОГЛАШАВАМ неважећим све-
дочанство ОШ „Петефи Шан-
дор” Нови Сад, на име Мирса-
да Рашидовски. (275804)

ОГЛАШАВАМ неважећом го-
дишњу пензионерску карту из-
дату од АТП-а на име Невене-
ка Бундало. (275734)

ИЗДАЈЕМ апартман на Злати-
бору. Тел. 065/225-14-55 и
065/225-14-56
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С поштовањем

СЛАЂАНА ЈОКИЋ

Мамине колегинице „Ц маркет”: ДОБРИЛА,

ЗОРКА, ЦЕЦА, БИЉА, ЉУБИЦА, ДАНА, ГОЦА,

АНЂА, ДРАГИЦА, МИЛЕНА, ДАЦА, 

ДРАГИЦА К.  и БРАНКА

(4/275735)

3
Наш драги

МИЛОРАД ПАВЛОВИЋ
1947–2019.

преминуо је 1. априла 2019.

Сахрана је обављена 6. априла 2019, на гробљу Лешће.

Ожалошћени: супруга НАДА, ћерка ЈАСМИНА, син РАДЕНКО,

унуци ВУКОМАН, УРОШ, СТЕФАН, АЛЕКСАНДРА и МИЛА, 

брат ЗОРАН, сестра ЉИЉАНА, зет МИЛОРАД, снаја СЛАЂАНА

и остала многобројна родбина
(5/275737)

Драга

СЛАЂО

Твој одлазак нас је оставио без речи.

Увек ћемо имати лепе успомене на гимназиј-

ске дане проведене са тобом.

Твоје IV-5

(18/275772)

Последњи поздрав

ЗАГОРКИ

КОЏИЋ
1947–2019.

Нека те анђели чувају.

Породица

ПАНТЕЛИЋ
(28/275792)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је

7. априла 2019. преминула наша драга

ДУШАНКА КОСАНОВИЋ

ДУЈА
1942–2019.

Сахрана је обављена 9. априла 2019, у

родном месту покојнице. 

Ожалошћени: ћерка СВЈЕТЛАНА, унука

ТАМАРА и праунуке ЕМИНА и ИНА

(31/275798)

Последњи поздрав
драгој тетки

од породице

ВУЧКОВИЋ-

МАРИНКОВИЋ

(32/275798)

МИЛОРАД ПАВЛОВИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу од БОСЕ и

ДРАГАНА КЉАЈИЋ
(66/275884)

Умрла је моја мајка

КОВИНА ВИДАКОВИЋ
Много сам тужна...

Твоја ВЕСНА
(67/275885)

Мојој супрузи

КОВИНИ ВИДАКОВИЋ
Волећу те док сам жив.

АЛЕКСАНДАР
(68/275888)

Последњи поздрав другу

СЛАВОЉУБУ ЈОСИПОВИЋУ СЛАВКУ

од другова: ЈОЦЕ, ЧЕДЕ, ПОПА, ВЕЉЕ, СИМЕ,

СИНИШЕ, АНЂЕЛКА и ИВАНА
(51/275801)

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

МИРЈАНА ЋУРЧИН
1954–2019.

Твоји: супруг МИЛЕНКО, син ГОРАН, ћерка

ГОРДАНА, снаја БИЉАНА и унуци ЂУРА и

СОЊА
(81/275915)

Последњи поздрав

драгој прији

МИРИ

од РАЈКА

и МИЉАНА

са породицом

(80/275915)

Последњи поздрав нашој

ДУШАНКИ КОСАНОВИЋ

од сина ПЕЦЕ, снаје ГОРДАНЕ и унучади РАДЕ и РАДМИЛЕ

(86/279594)

Последњи поздрав

ДУЈИ
од КИКИЈА

(87/279594)

МАРИЈА ВИТОМИРОВ

Красиле су је најлепше особине...

С тугом и поштовањем

МИОДРАГ и НАДИЦА ПЈЕВИЋ

(72/275896)

4. априла 2019. преминуо је

СЛАВОЉУБ ЈОСИПОВИЋ
1950–2019.

И сад кад те нема код мојих очију. 

Остајеш знај у срцу.

Твоја МИЛЕНА

(93/275963)

Нашем зету и течи

СЛАВОЉУБУ ЈОСИПОВИЋУ
1950–2019.

Остајеш увек као велики и племенит човек у нашим
срцима. Породица ШУЉАГИЋ

(95/275963)

Последњи поздрав

нашем председнику

СЛАВОЉУБУ

ЈОСИПОВИЋУ

Комшије

и пријатељи

у Савској 16

(94/275964)

Последњи поздрав

чика ПЕРИ

од његових комшија из М. П. Аласа 11

(98/1275977)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Сећање на

КАПУНАЦ

ДУШКА

19. VII 1956 – 12. IV 2015.

Срећице моја, 

иза мене су четири

дуге и тешке године,

а испред године туге,

бола, успомена

и сећања.

Заувек твоја

супруга БУЦА

(82/275919)

СЕЋАЊЕ

ДУШКО

КАПУНАЦ
19. VII 1956 – 12. IV 2015.

Сине мој, 

прошле су четири

најтужније године

у мом животу. 

Никада те неће

заборавити

мајка НАДА

(83/285920)

СЕЋАЊЕ

ДУШКО

КАПУНАЦ
19. VII 1956 – 12. IV 2015.

Драги наш тата, 

што време брже

пролази ми те све

више волимо

и све нам више

недостајеш.

Твоје ћерке

ОЛИВЕРА

и НАТАША

(84/275921)

БРАНКА

КАРБУНАР
3. IV 2010 – 2019.

С љубављу и пошто-

ва њем чувамо те од

заборава.

Сестра МИРА

са породицом

(85/275923)

2003–2019.

БОШКО СИМИЋ
Никада те нећемо забо-
равити.

ВОЈКА и деца

(1/275724)

АНКИЦА

УТКОВСКИ
1936–2019.

Заувек ћеш остати у

нашим срцима и ми-

слима.

С љубављу и тугом

чувамо успомену на

тебе.

Супруг МЛАДЕН

и син ДРАГАН

са породицом

(3/275732)

Пролази друга година

од смрти нашег тате,

таста, деде и прадеде

БРАНИСЛАВА

НИКОЛИЋА
7. VI II 1934 – 15. IV 2017.

из Омољице

Живећеш заувек у

нашим срцима.

Захвалне ћерке

НЕНА и ЗОРИЦА

са породицама

(41/275820)

Сећање на нашу снајку

БОЖАНУ ЈАКИМОВСКИ
1946–2019.

С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.
ЖЕЉКА, ДУЛЕ, ЗОКИ и СЕКА

(88/275946)

Хероји

са Кошара

9. IV 1999 – 9. IV 2019.

Слава им и хвала!

(100/275979)

Прошло је једанаест

година од смрти моје

драге сестре

ДУШИЦЕ

СТЕВАНОВИЋ
рођ. Ивановић

Увек је у нашим

мислима.

Сестра БИЉАНА

са породицом

(92/275961)

16. априла навршавају се де године откако није са на-
ма наш драги

ДАНЕ ГЛУМАЦ
1931–2017.

Ожалошћени: син МИЛЕ, снаха БЕБА и унуке МИЛИЦА
и МАРИЈА (101/275993)

БОШКО

БОШЊАКОВИЋ
1947–1989.

Не постоји време које

може да избрише љу-

бав и сећање на тебе.

Твоји најмилији

(105/276028)

СЕЋАЊЕ

ЖИВАН

КОВАЧЕВИЋ
1996–2019.

Остао је незаборав и
дивне успомене!

Супруга РУЖИЦА, 
син ВАСА и ћерка

СМИЉА са породицама
(90/275952)

Обележавамо годишњи помен вољеном

КАЛЕЈСКИ ЖИКИ

Остаје нам сећање на срећне године које смо превели заједно

и љубав према теби која никад неће престати.

Твоја породица

(109/276066)

7. априла 2019. године преминула је наша вољена

АНТОНИЈА ВИНКОВИЋ
1966–2019.

За несебичну љубав, доброту, пожртвованост. 

Заувек у нашим срцима.

Твоји: ПЕЂА и БОЈАНА
(21/275780)

Драга наша

АНТОНИЈА ВИНКОВИЋ

МИКИЦА
1966–2019.

Када остану само успомене и сећања, последње

речи које ће се чути су хвала за љубав, доброту и

разумевање.

Твоји: мама, ЛУЦИКА, ујка и БАНЕ

(22/275780)

МИКИЦА
Престало је да куца ср-
це моје вољене снахе.
Нека те вечно анђели
чувају.
Моја бол и туга за тобом
никада неће престати. 
Хвала ти што си увек
била уз мене.

Твоја нана СЛАВИЦА

(23/275780)

Последњи поздрав драгој колегиници

АНТОНИЈИ ВИНКОВИЋ
Остаћеш нам у вечном сећању и почивај у миру.

Служба Стоматолошке здравствене заштите

Дома здравља Панчево.
(39/275815)

МИКИЦА

Заувек ћеш живети у на-
шим срцима.

ВАЊА, ЕМА и ЦОКА

(40/275818)

Последњи поздрав драгој

АНТОНИЈИ ВИНКОВИЋ

Станари зграде у Савској 2

(52/275852)

Последњи поздрав драгој

АНТОНИЈИ ВИНКОВИЋ МИКИЦИ

од тетке МИРЕ, ујака МИГУЛЕ, ујне ЉУБИЦЕ и

браће ДУШАНА и ИЛИЈЕ
(64/275878)

Драга

АНТОНИЈА

Хвала на искреном

пријатељству.

САШКА

(70/275890)

Последњи поздрав нашој драгој

АНТОНИЈИ ВИНКОВИЋ

Заувек у лепом сећању.

Особље Пицерије „Кула” и ТИХА са породицом
(107/276039)

3. априла 2019. преминуо је наш драги

РАДЕНКО РАДЕНКОВИЋ
1951–2019.

Последњи поздрав од супруге СЛАВИЦЕ, сина

ВИКТОРА, ћерке РАДИЦЕ и унука АТИЛЕ,

КРИСТИЈАНА, МИХАЈЛА и ИРЕНЕ

(103/276003)
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Наш драги супруг и

таја

САВА

ИГЊАТОВИЋ
14. X 2018 – 14. IV 2019.

У нашим је мислима

и причама увек при-

сутан. Све на Тебе

подсећа.

Нећемо те заборавити.

Твоје РУЖИЦА

и ДАНИЦА

(58/276863)

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР
МАРКОВ АЦА

1928–2005.

Чувамо га од заборава.

Син ЗОРАН, снаја

ЈАСМИНА и унуке

СЛОБОДАНКА и

СЛАВИЦА
(12/275747)

СЕЋАЊЕ

ТОМИСЛАВ

ДИМИТРИЈЕВИЋ
7. IV 1999 – 7. IV 2019.

Двадесет година ниси

са нама.

Недостајеш нам.

Породица

(6/275667)

13. априла, у 11 сати даваћемо годишњи помен
нашој драгој и никад заборављеној мајци.

МАРИЈИ ЛУКИЋ
Твоја деца

(69/275898)

Прошло је тужних

четрдесет дана. Бол и

тугу не лече ни сузе,

ни речи за мојим бра-

том

РАШОМ

У мом срцу и мисли-

ма бићеш вечно.

Сестра ЋАНА

с породицом

(73/275902)

Прошло је четрдесет
дана, са премало речи,
а превише туге

РАДОЈИЦА

БОДИРОГА
1961–2019.

Породица

ВИДАКОВИЋ

(33/1275799)

Најтежа година препуна бола

САША НЕБРИГИЋ

Фалиш за оно што смо имали, 

фалиш за оно што је сад

фалиш за оно што долази тек

Не плачем, не брини...

Јака сам због тебе, због њих и због нас

Волимо те највише.

Заувек твоји ИЦА, АЛЕКСА и ЛЕНКА
(76/275909)

САЛЕ

Не знам како описати осећај, 

кад плачемо – плачемо због тебе, 

кад ћутимо – мислимо на тебе

кад причамо – причамо о теби, 

кад тугујемо - тугујемо због тебе, 

али кад се смејемо, смејемо се јер си ти део те наше приче.

Прелеп је осећај јер си био део нас. 

Зато ћемо се трудити да тај осећај остане заувек у нама.

Твоја тетка МИКИ и чика БРАЦА
(77/275909)

САЛЕ

И после годину дана остаје огромна пра-

знина у нашим срцима коју више нико не-

ће моћи надокнадити.

Док смо живи волећемо те и мислити на

тебе.

Твоји: СОФИ, ФИЋА, НЕЦА, ГАГИ и ТИЋА

(78/275909)

ДУШАН ПЕТРОВ
13. IV 2000 – 13. IV 2019.

Волимо те и чувамо од заборава.
Много нам недостајеш.

Твоја породица
(79/275911)

ВАСА

ФЛОРА

Осам година је про-

шло.

Ми те не заборављамо.

Супруга ВЕРИЦА

са децом и унуцима
(11/275746)

У суботу, 13. априла,

у 11 сати, на Право-

славном гробљу у

Старчеву, даваћемо

помен нашој драгој

САВКИ

РАТИЋ

Твоји најмилији
(44/275830)

ПОМЕН

ДУШАН ДИМИЋ

Прошла је тужна година без тебе мили наш

мужу, оче, деко и прадеко.

Ожалошћене породице ДИМИЋ и ОСТОЈИЋ

(71/275893)

Шест месеци туге и бола за вољеним

ДРАГАНОМ

Душа јеца, срце боли, а туга слама.

Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.

Сестра ДРАГАНА, зет ЗОРАН и сестрићи

ВЕЉА, НЕНА и БОКА

(89/275951)

У суботу, 13. априла даваћемо шестомесечни

помен нашем вољеном

ДРАГАНУ СТОКИЋУ

Утехе нема, заборав не постоји за оне који те

воле. Док живимо ти ћеш живети са нама

Мајка БОЖАНА, супруга ДАЦА, деца

НИКОЛА, БОГДАН и ПЕТАР

(91/275960)

Једногодишњи помен

нашем драгом куму

НИКОЛИ

ГРУЈИЋУ

С поштовањем и лепим

сећањем: кум РАДОШ,

кума НЕВЕНА и кумић

БОЖИДАР
(96/275965)

13. априла 2019.  навршавају се две године отка-

да није са нама наш вољени супруг и отац

ЉУБОЈЕ БОЈОВИЋ
2017-2019.

Саким даном све више и више недостајеш. Утехе

нема, заборав не постоји.

Воле те твоји: супруга МИРЈАНА

и синови МИРКО и НЕМАЊА
(99/275979)

МИХАИЛО

ЛАЗИЋ
1937–2018.

Мишко, оче, деко много
нам недостајеш.
13. априла, у 11 сати, да-
ваћемо помен на Новом
гробљу
Породица: ДУШАНКА,

НЕНАД, БОЈАН
и НЕВЕНА

(102/275997)

СЕЋАЊЕ

9. IV 2013 – 9. IV 2019.

ФРАНЧИШКА ЈЕВТИЋ

У нашим срцима остајеш заувек!

Твоји најмилији

(108/276051)

Нашем драгом

МИРОСЛАВУ

МИЛИЋУ
У суботу, 13. априла, у
11 сати, на Католичком
гробљу даваћемо годи-
шњи помен.
Живиш заувек у нашим
срцима.

Породица МИЛИЋ
(106/276037)
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Шестогодишњи
помен

ГОРДАНА

АЛЕКСОВСКИ
1948–2013.

Увек си у нашим ми-

слима и срцима.

Твоји најмилији
(2/275565)

СЕЋАЊЕ

БОЖИДАР

ИЛИЋ
2007–2019.

Године пролазе, бол
и туга остају.

Твоји: мама АНИЦА
и сестра БОЈАНА

са породицом
(17/275770)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН ВУЈЧИЋ МИЋА
2009–2019.

Радо те се сећамо и пуно нам недостајеш.

Твој син БОБАН и БИБА

(13/275750)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СМИЉАНА

ФИЛИПОВСКИ
2016–2019.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Син НЕНАД

с породицом
(8/275742)

Прошло је дванаест
година од смрти мога
брата

БОЖИДАРА

ИЛИЋА
из Омољице
1968–2007.

Увек ћу га волети и чу-

вати успомену на њега.

Брат НИКОЛА ЛОЛЕ
(19/275776)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ДАНИЈЕЛА

СТАНКОВИЋ
14. IV 2010 – 14. IV 2019.

Постоји љубав коју смрт
не прекида и туга коју
време не лечи.

Твоји: мама, ЗЛАЈА, 

БОЈАН и МИЛЕНА
(25/275785)

У среду, 17. априла 2019. године навршава се че-

трдесет дана откако није са нама наш вољени

МИЛОЈИЦА БОДИРОГА
1959–2019.

Тога дана, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву,

одржаћемо вечни помен.

Дани пролазе, туга и бол не престају.

Породица БОДИРОГА
(29/275795)

Четрдесет дана је про-
шло, туга и бол за воље-
ним братом не престаје

МИЛОЈИЦА

БОДИРОГА
1959–2019.

Сестра РАДА
са породицом

(34/275799)

У понедељак, 15. априла 2019. године, у 11.30,

дајем четрдесетодневни помен на Новом гробљу,

мојој вољеној супрузи

СЛАВИЦИ МИЈАИЛОВИЋ

Увек ћеш бити у мом срцу и мислима.

Твој супруг МИЛАН

(16/275763)

СЕЋАЊЕ

прим. др

ВОЈИСЛАВ

ЂОРЂЕВИЋ
11. IV 2000 – 11. IV 2019.

ДРАГИША, НАДА

и НЕНАД
(26/275790)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо ше-

стомесечни помен нашем драгом супругу, оцу и

деки

ДРАГАНУ САВОВИЋУ

обележити у суботу, 13. априла 2019, у 10.30, на

гробљу у Омољици.

Супруга ВОЈКА и син АЛЕКСАНДАР

са породицом

(48/275835)

ОСТОЈИЋ

АДАМ СТАНА
25. V 1931 – 14. IV 1999. 26. X 1932 – 7. II 2013.

Сећање на наше драге родитеље, бабу и деду.

Син ДУШАН с породицом и ћерка СЛАВИЦА

с породицом
(50/275844)

Сећање...

ПЕТРОВ

КОСАНА НИКОЛА
Увек ћемо вас носити у срцу...

Породица ПЕТРОВ
(54/275854)

СЕЋАЊЕ

МИЛИЦА

ЂУРИЧИЋ
1948–2009.

Успомене на тебе чу-
вају супруг ЦВЕТИН,
ћерка СНЕЖАНА зет
ГОРАН и унуке ДУЊА
и МАША

(65/275883)

13. априла 2019. године, у 12 сати, на Новом гробљу даваћемо годишњи

помен вољеној мајци и баки

ЈЕЛЕНИ НЕСТОРОВИЋ
рођ. Матановић

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на тебе.

Ћерка НАДА и синови СЛОБОДАН, МИЉАН и САША са породицама
(57/275862)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

ЂУРИЋ

БРАНКО ДУШАН БОЈАН
1970–1989. 1939–2001. 1968–2014.

Ваша претужна мајка и супруга МИЛА

(74/275905)

БОЈАН
ЂУРИЋ
1968–2014.

Бојане, много нам

недостајеш и оста-

ћеш заувек у нашим

мислима.

Тетка ЈЕЛИЦА

с породицом
(75/275905)

Туга и недостајање... то је стало у ових шест

месеци који се навршавају 17. априла. Време

пролази, али не лечи...

ДРАГАН ИВКОВИЋ ЦОКИ
Био си нам љубав, заштита, понос... 

Био си нам све. Остају нам само дивна сећања

на тебе, сета и бол што смо те изгубили. За све

што долази – недостајеш!

У суботу, 13. априла, у 11 сати, код твог гроба

ће бити сви твоји најмилији.

Волимо те заувек.

Твоја МИЦА, МИЛОШ и БАНЕ
(43/275824)

19. IV 2018 – 19. IV 2019.

РАДМИЛА

ВИЈАТОВ

ШАЈИНОВИЋ

Време пролази а туга

остаје.

ЦАЦА и МИЛОВАН
(61/275876)

19. IV 2018 – 19. IV 2019.

РАДМИЛА

ВИЈАТОВ

ШАЈИНОВИЋ

Пуно нам недостајеш.

Брат ДУШАН

(62/275876)

Пролази четрдесет дана без тебе

МИЛАН АНДРИЋ
1960–2019.

Пуно нам недостајеш. Твоји најмилији
(63/275877)

15. априла дајемо четрдесет дана

МИЛАНУ АНДРИЋУ

Нисам те се нагледала, нисам те се наљубила, ал

узалуд све је прошло мајка сина изгубила.

Почивај у миру најдражи

(97/275965)
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14. априла 2019. навршава се пет година отка-

да није самном мој вољени супруг

СЛОБОДАН ПАЈЕВИЋ
1951–2014–2019.

Не питај ме како иде живот без тебе и наше

ћерке Сање и са заувек сломљеним срцем ни

ти, ни ја нисмо сањали овај страшни сан.

Свет од љубави сам имала у коме сте били ви,

наша ћерка САЊА и ти. Сада сам човек који

нема снове већ само бесконачну патњу.

С љубављу твоја ЉИЉА

(14/275751)

13. априла навршава се
осам година туге за на-
шом

ЉИЉАНОМ

ДЕЈАНОВСКИ
рођ. Маринковић

1954–2011.

Ожалошћени: брат
ЖЕЉКО и снаја ВЕСНА

са синовима
(15/275760)

У суботу, 13. априла, у 11.15, на Новом гробљу у
Панчеву, дајем полугодишњи помен свом оцу и
хероју

НИКОЛИ БОГДАНОВУ

Бол и туга не мере се речима већ празнином која је
остала. 
Хвала ти што си ме научио свему и животу.
Хвала ти што си био најбољи отац на свету.
Хвала ти што си био и остаћеш мој херој...

Твој вољени син СЛОБОДАН
(7/275730)

Сећање на

СТЕВАНА

ЛАЦКОВА
1939–2013–2019.

Твоји најмилији

(9/275743)

13. априла 2019. дајемо шестомесечни помен нашим
драгим родитељима

ПЕТРОВИЋ

СОФИЈА СВЕТИСЛАВ
11. VI II 1946 – 14. X 2018. 25. I 1943 – 23. XI 2018.

Родитељи наши са осмехом сте нас дочекивали, а са
бригом испраћали. Били сте наш ослонац, снага и си-
гурност.
Празнина која је остала боли и болеће док смо живи.

Ваши: ћерка СНЕЖАНА и син БОШКО са породицама
(10/275744)

ДУШАН ДОЈЧИНОВИЋ
21. VI 1945 – 18. IV 2017.

Пре две године, 18. априла, отишао је наш Дуле

стазом којом ће га пратити неке старе песме, на-

ша сећања и моје сузе...

Спавај око моје...

Твоји: ГОЦА, ДЕЈАН и ДИЈАНА
(24/275784

Прошло је пет тужних година откада није

с нама наша вољена

МИЛЕНИЈА ТЕОФИЛОВИЋ
1931–2014.

Много нам недостајеш.

Стално си у нашим мислима.

Волимо те.

С љубављу и поштовањем твоји најмилији

(30/275797)

15. априла навршавају се три године откако није

с нама наш вољени

БОГОЉУБ ТАНЕВ

Заувек у нашим срцима.

Супруга ЉУБИНКА и ћерке

ГРОЗДАНА и ЈЕЛЕНА

(35/275802)

3. априла даваћемо шестомесечни помен нашем

драгом и вољеном

МИЛАНУ ПЕМЦУ
1953–2018.

Много нам недостајеш. С љубављу и поносом чу-

вамо те у нашим срцима.

Твоји: супруга МАРИЈА, ћерка МАЈА

и син ИВАН са породицама
(36/275803)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 13.

априла 2019, у 11 сати, давати годишњи помен на Старом

православном гробљу

УГЉЕША ЦАЈИЋ
1932–2018.

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Ћерка МИРЈАНА, супруга ЈЕЛИЦА и унуци СТЕФАН

и СНЕЖАНА, сестра ЉИЉАНА са ОЛИВЕРОМ и НЕМАЊОМ

(37/275805)

14. априла 2019. на-

вр шава се десет го-

дина откако си нас

напустио

НИКОЛА

РОТАР

Време пролази, туга

и жалост за тобом

остају.

У срцу те чувају твоји

најмилији

(38/275811)

Прошло је шест месеци

ВЕРИЦА

ПАВЛОВИЋ
Увек смо делиле све
другарице моја... сада је
туга само моја.

Твоја ВЕСНА
са децом

(45/275833)

Прошло је шест

месеци

ВЕРИЦА

ПАВЛОВИЋ

Секо, твој одлазак је

бол...

Рана на срцу... пра-

знина у души... у раз-

говорима...

Воли те твоја сестра

ДРАГИЦА и сестрићи

ЛУКА и МЛАДЕН

(46/275833)

СЕЋАЊЕ

ВЕРИЦА ПАВЛОВИЋ

Мајко, не постоји време које доноси заборав...

сваког дана си самном у мојим мислима и сећа-

њима на лепе и срећне дане проведене с тобом.

Волим те мајко.

Ћерка МИРЈАНА са породицом

(47/275833)

13. априла 2019. у 11 сати, на Новом гробљу, да-

ваћемо шестомесечни помен нашој вољеној ма-

ми, баки, прабаки и сестри

ЕЛЕНИ МЛАДЕНОВСКИ
1951–2018.

Твоји вољени: син ДРАГАН са породицом, 

ћерка БИЉАНА с породицом и сестра ДОНКА

с породицом

(42/275823)

15. априла 2019. навршиће се пет година откако нам је
у сећању и мислима наш вољени отац и супруг

СЛАВОЉУБ ИВАНОВИЋ
1948–2014.

Породица ИВАНОВИЋ
(49/275839)

11. априла, у 10.30,

дајемо четрдесет т

ужних дана нашем

сину и брату

СЛАВИШИ

СИБИНОВУ

Тугују за њим: мајка

АНА, отац БОГОЉУБ,

сестра ВИОЛЕТА

и сестра ЈУГОСЛАВА

са породицом као

и остала родбина

и пријатељи

(59/275875)

Четрдесетодневни помен
нашем вољеном

СЛАВИШИ

СИБИНОВУ
С љубављу и тугом чува-
мо успомену на тебе.

Стриц СТЕВАН, брат
РАДОМИР и сестра

ЈЕЛИСАВЕТА
са породицом

(60/2675888)
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СО ЛИ СТИЧ КИ КОН ЦЕРТ АНЕ БРА ТЕ ЉЕ ВИЋ

СА СВЕТ СКЕ СЦЕ НЕ У СВОЈ РОД НИ ГРАД
Културни телекс

Те мат ски про грам
Че твр так, 11. април, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: про мо ци -
ја књи ге „Су бо те и не де ље” Ми ла на Ла за ре ви ћа.

У че твр так и пе так од 12, а у су бо ту од 19 са ти (11–13. апри -
ла), Дом кул ту ре Стар че во: ма ни фе ста ци ја „Април ски да ни
књи ге”. Уче ству ју: Ву ле Жу рић, Алек сан дар Чо трић, Зо ран
Т. По по вић, Му ха рем Ба здуљ, Гој ко Бо жо вић и Све ти слав
Ба са ра.

Не де ља, 14. април, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: 58.
град ска смо тра му зич ко-фол клор ног ства ра ла штва де це гра -
да Пан че ва. 

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

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

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

По не де љак, 15. април, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
кон церт ка мер не му зи ке. 

Че твр так, 18. април, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
ве че кла вир ске му зи ке му зич ког кут ка Га би Ди нић.

Че твр так, 18. април, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт Ане Бра те ље вић.

Пред ста ве
Су бо та, 13. април, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Пр ви шљи вар ски бој”.

Сре да, 17. април, 19.30 дво ра на Кул тур ног цен тра: пред ста -
ва „Фло рен тин ски ше шир” Еже на Ла би ша.

Из ло жбе
По не де љак, 15. април, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа: отва ра ње из ло жбе „ТиМ”.

Уто рак, 16. април, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: из ло жба
цр те жа и сли ка „Ко ре ни” Го ра на Ми хај ло ви ћа. 

За на ста вак шко ло ва ња у ино -
стран ству се од лу чи ла јер омо -
гу ћа ва ви ше ор ке стар ске прак -
се и рад на ра зним ка мер ним
про јек ти ма. Успе шно је за вр -
ши ла док тор ске сту ди је ин тер -
пре та ци је и те о ри је ин тер пре -
та ци је – спе ци ја ли за ци ја хар -
фа (2016).

Са елек трич ном хар фом
уче ство ва ла је у ни зу про је ка -
та, као што су: сни ма ње
компакт-диска и ре микс из -

да ња ита ли јан ског бен да „Се -
та мур”, поп-арт из да ње гу дач -
ког квар те та „Ар ко”, са рад ња
с рок и панк бен до ви ма.
Наступи ла је са џез три ом ита -
ли јан ског ги та ри сте Ро ка
Зифа ре ли ја, ко ји већ ду жи низ
го ди на сви ра са Ени ом
Морико не ом.

ПАН ЧЕ ВАЦ: У по след ње вре -
ме си до ста пу то ва ла и би ла
део сјај них кон це ра та. Ко ји
кон церт по себ но пам тиш?

АНА БРА ТЕ ЉЕ ВИЋ: По -
след њих не ко ли ко кон це ра та
смо сви ра ли у Па ри зу, Санкт
Пе тер бур гу, Мо скви, Ан твер -
пе ну и Да бли ну. По чет ком
апри ла сам на сту пи ла с Хо се -
ом Ка ре ра сом. Мо жда бих
издво ји ла про шло го ди шњи
кон церт на отво ре ном са Ан -
дре ом Бо че ли јем у ње го вом
род ном гра ду, где смо из ве ли
опе ру „Ан дреа Ше ни је” под
ди ри гент ском па ли цом Сти -
ве на Мер кју ри ја. 
l Ка кви су ти пла но ви за

на ред ни пе ри од?
– У пла ну су со ли стич ки на -

сту пи у Ср би ји, Ита ли ји, Че -
шкој и ве ли ки кон церт у ја ну а -
ру 2020, ка да ћу у нај ве ћој са -
ли у Пра гу из ве сти Ро дри гов
кон церт „Ара њу ез” у прат њи
Че шког на род ног сим фо ниј ског
ор ке стра. Ове го ди не се на вр -
ша ва две ста ше зде сет го ди на
од смр ти Ге ор га Фри дри ха Хен -
дла, та ко да ћу сви ра ти две ње -
го ве ком по зи ци је, а за тим и
дело ја пан ског ком по зи то ра
Ма ју зу ми ја, као и Тур ни јеа и
Сме та не. Гост кон цер та би ће
мој дра ги ко ле га и при ја тељ
Пан че вац Ми лан Бер гинц.
l С Ми ла ном на сту паш и у

ду е ту?
– Пре ви ше го ди на осно ва -

ли смо дуо „Fеerie”. Про шле
го ди не у ав гу сту смо из ве ли
кон церт у окви ру про гра ма
УМУС-а у Бе о гра ду, где смо
пред ста ви ли ре пер то ар за овај
ан самбл. 
l Ко ли ко ти при ја да сви -

раш у свом род ном гра ду?
– Вр ло ра до сви рам у Пан -

че ву, пред дра гом пу бли ком с
ко јом сам и од ра ста ла. По се -
бан је осе ћај ка да на сту па те
на сце ни Кул тур ног цен тра,
где сте са шест го ди на има ли
сво је пр ве на сту пе као ба ле -
ри на, а ка сни је и на хар фи и
кла ви ру.

ИЗ ЛА ЖЕ ДУ ШАН РА ДО ВА НО ВИЋ

Ди зајн и зло чин
У Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти отво ре на је из ло жба под
на зи вом „Ди зајн и зло чин” Ду -
ша на Ра до ва но ви ћа.

Ре зул тат ње го вог ис тра жи -
ва ња је бе тон ска сто ли ца у ко -
ју су угра ђе ни оста ци бом бар -

до ва них др жав них обје ка та
на ста ли при ли ком НА ТО бом -
бар до ва ња СРЈ 1999. го ди не.
Ова сто ли ца је из ли ве на од
„тра у ме бом бар до ва ња” и по -
ну ђе на по се ти о ци ма за се де -
ње. На ме ра умет ни ка је да

мате ри јал не тра го ве на си ља,
већ по зна тим ди зај ном, из ме -
сти на „без бед но” ме сто, као
и да, да ју ћи им „без бе дан” об -
лик, про ве ри њи хо ву ко му ни -
ка ци ју и деј ство. Од нос тра у -
ма тич ног и ре ал ног угра ђен
је у фор му ди зај ни ра ног објек -
та, ка ко би се ево ци ра ла но -
стал ги ја и пре и спи та ла се ћа -
ња и осе ћа ња.

– Ду го сам се ба вио овим ра -
дом и сва ки део је био ја ко
ком пли ко ван. За ме не је та сто -
ли ца са бласт ко ја ме је за ни -
ма ла као дух или не ка утва ра
што се по ја вљу је да нам по ста -
вља не ка пи та ња ка ко би смо
ми раз го ва ра ли о то ме. Сто ли -
ца пред ста вља ди ја лог, од но -
сно по кре ће пи та ња шта све
но си и шта је упи са но у њу –
ре као је ау тор.

О ње го вом ра ду го во ри ла је
Ана Ви ле ни ца, ку стос из ло жбе.

Ду шан Ра до ва но вић је ро -
ђен 1979. го ди не. Ди пло ми рао

је на Фа кул те ту ли ков них умет -
но сти у Бе о гра ду 2010. го ди -
не, као и 2000. го ди не на Ви -
шој шко ли ли ков них и при ме -
ње них умет но сти у Бе о гра ду.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 25. апри ла.

У НА РОД НОМ МУ ЗЕ ЈУ

Три ста го ди на По жа ре вач ког ми ра
Из ло жба „Три ста го ди на По -
жа ре вач ког ми ра” отво ре на је
у сре ду, 10. апри ла, у На род -
ном му зе ју Пан че во, у ор га ни -
за ци ји Дру штва за не го ва ње
тра ди ци је Ба нат ске вој не гра -
ни це из Га ја и број них ин сти -
ту ци ја и уста но ва кул ту ре.

По жа ре вач ки мир из 1718.
го ди не пред ста вља из у зет но
би тан до га ђај за ју жни Ба нат у
сва ком по гле ду, а из ло жба уз
ре кон струк ци је са мог ша то ра
у ко ме је мир пот пи сан из међу

пред став ни ка Ве не ци је, Хаб -
збур шке мо нар хи је и Ото ман -
ског цар ства, до но си све о бу -
хват ну при чу о на се ља ва њу Ср -
ба и Не ма ца на про сто ре мо -
чвар ног и ра то ви ма опу сто ше -
ног ју жног Ба на та, по чет ком
18. ве ка. По се ти о ци су мо гли
да са зна ју ви ше о на по ри ма да
се ови кра је ви на се ле, кул ти -
ви шу, да се се ла ушо ре, уре де
во до то ко ви, из ра де кар те, све
с ци љем ор га ни зо ва ња Ба нат -
ске вој не гра ни це, ко ја би

конач но за у ста ви ла све на па -
де Ото ман ског цар ства да ље
ка се ве ру. Та ко ђе, мо гу се ви -
де ти ре кон струк ци је ку ћа гра -
ни ча ра, од јед но став них за кло -
на и зе му ни ца до ба нат ских
ку ћа из де вет на е стог ве ка, ма -
ке те „Улм ске ку ти је”и ду нав -
ских бро до ва из 18. и 19. ве ка,
као и ре кон струк ци је уни фор -
ми гра ни ча ра Ба нат ске вој не
грани це.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 8. ма ја.

Алек са Ма рин ко вић, 

сту дент Ака де ми је

уметности у Но вом Са ду

КЊИ ГА: Пре по ру чио бих
књи гу Хер ма на Хе сеа „Степ -
ски вук”, јер мно го го во ри о
ба лан су чо ве ка са са мим со -
бом. Шта је степ ски вук у
књи зи, но јед на уса мље на
умет нич ка ду ша ко ја тра га за
ба лан сом у умет но сти, као и
у оп штим жи вот ним ства ри -
ма. Ме ни као умет ни ку се ова
књи га до па ла, јер се че сто
умет ност до жи вља ва пре о -
збиљ но, пре ви ше те шко,
озбиљ но, што он же ли да де -
ар гу мен ту је у књи зи. Ако се
бу де те од лу чи ли за овај ро -
ман, скре нуо бих па жњу на
то да има ства ри о ко ји ма би
тре ба ло да раз ми шља те: да
ли је Хер ми на из дво је на лич -
ност или је то за пра во он, то
јест ње гов нео збиљ ни део све -
сти? И због че га је он на кра -
ју осу ђен, шта му то „по ро та
са чи ње на од ге ни ја” за ме ра
на кра ју?
МУ ЗИ КА: Код му зи ке је бит -
но рас по ло же ње у ком се слу -
ша, јер је још у ан тич кој Грч -
кој уо че но да му зи ка има
вели ки ути цај на по на ша ње
љу ди. Пр вен стве но је бит но
по ста ти до бар слу ша лац му -
зи ке, за то што, на жа лост, жи -
ви мо у вре ме ну ка да се на
гло бал ном ни воу не пре по -
зна ју ква ли тет не естет ске
вред но сти. Тај тренд је по -
себ но за сту пљен у му зи ци, па
је због то га те шко по ста ти
„ква ли те тан слу ша лац”. По
мом сло бод ном уку су, пре по -
ру чио бих сви ма да слу ша ју
ви ше раз ли чи тих жан ро ва, на
при мер Лу дви га ван Бе то ве -
на, „Про лећ ну со на ту” оп. 24
но. 5, за ово про лећ но вре ме

ко је нам је до шло. Што се ти -
че џе за, ра до слу шам ја пан -
ску пи ја нист ки њу Хи ро ми Уе -
ха ру и ну ме ру „Desire”, а од
на ших му зи ча ра Ами ру Ме -
ду ња нин, као и гру пу ЈАЛ
(„Јо сип А Ли сац”) и ње ну пе -
сму „Ге не ра ци ја”.
ФИЛМ: Сви ма бих пре по ру -
чио филм Ми ло ша Фор ма на
„Лет из над ку ка вич јег гне -
зда”. Филм је фан та сти чан
због то га што вам се у да на -
шње вре ме не до зво ља ва ни -
ка ква сло бо да, ни ка ква ин -
ди ви ду ал ност на здра вој осно -
ви, ко ја омо гу ћа ва да раз ми -
шља те дру га чи је а да при том
ни сте осу ђе ни или од ба че ни
од стра не за јед ни це. У са да -
шњо сти чо век чим по чи ње да
раз ми шља сво јом гла вом, он
по ста је прет ња пр во по власт,
а он да и по дру штво. Рад ња
фил ма од и гра ва се у луд ни -
ци, где су па ци јен ти љу ди ко -
ји же ле ту да бу ду јер су убе -
ђе ни да су бо ле сни, а за пра -
во ни су, већ су у пи та њу ве -
ли ки ин ди ви ду ал ци. По том
кри те ри ју му сва ки чо век на
овој пла не ти је бо ле стан, јер
сва ко има свој ин ди ви ду ал -
ни дух. То нам је у при ро ди,
а при ро ду је не мо гу ће „дре -
си ра ти”, иа ко да нас то по ку -
ша ва мо да ра ди мо. Филм се
за вр ша ва та ко што по ка зу је
да је чо век сло бо дан и да се
вра ћа та мо где при па да –
при ро ди.

Степски вук

избор

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Улаз на кон церт 
је бес пла тан

Гост ви о ли ни ста
Милан Бер гинц

Кул тур ни цен тар Пан че ва уго -
сти ће 18. апри ла сво ју су гра -
ђан ку, хар фист ки њу Ану Бра -
те ље вић, ко ја не ко ли ко го ди -
на жи ви у Пра гу и сви ра у Че -
шком на род ном сим фо ниј ском
ор ке стру, с ко јим је има ла при -
ли ке да са ра ђу је на че ти ри
европ ске тур не је, пре ко ше зде -
сет кон це ра та, с ле ген дар ним
Ени ом Мо ри ко не ом, као и с
ни зом свет ски при зна тих му -
зи ча ра као што су Ан дреа Бо -
че ли, Де ни Елф ман, Хо се Ка -
ре рас, Јо нас Ка уф ман. Са ра -
ђу је са еми нент ним че шким
ор ке стри ма: Че шком фил хар -
мо ни јом, Др жав ном опе ром,
Кар ло вар ским сим фо ниј ским
ор ке стром.

Ана Бра те ље вић је екс тер ни
пре да вач за ка мер ну му зи ку на
Ака де ми ји ле пих умет но сти у
Пра гу, где та ко ђе ор га ни зу је
се ми на ре из обла сти исто ри је
хар фи зма. У му зич кој шко ли
„Иља Хур ник” у Пра гу пре да је
хар фу и кла вир. Ба ви се му зи -
ком од ше сте го ди не, ка да је
по че ла да учи кла вир, а по том
и хар фу у кла си проф. Ми ли -
це Ба рић. Ди пло ми ра ла је хар -
фу на Фа кул те ту му зич ке умет -
но сти у Бе о гра ду (2006) и за -
вр ши ла спе ци ја ли за ци ју на
истом фа кул те ту (2007), с нај -
ви шим оце на ма, у кла си проф.
Љи ља не Не сто ров ски. По ред
хар фе, на ФМУ Бе о град ди пло -
ми ра ла је кла вир (2008), у кла -
си проф. Ма ри је Ђу кић.

На ста ви ла је шко ло ва ње у
Пра гу, у кла си еми нент не свет -
ске хар фист ки ње Ја не Бо у шко -
ве, на пре сти жној Ака де ми ји
ле пих умет но сти, где за вр шава
ма стер-сту ди је хар фе (2010).

Ана Братељевић

Најмлађи посетиоци изложбе Душан Радовановић
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Дан ка
Ме шан ка с пе ди гре ом ла бра до -
ра, ста ра око две го ди не, тра жи
дом. Дан ка је пра ви во ђа; ве се -
ла је и пре пу на енер ги је, а ле по
се сла же и с дру гим пси ма.

Ку ца је тре нут но у при вре ме -
ном сме шта ју, чи по ва на и сте -
ри ли са на, а би ће удо мље на ис -
кљу чи во као кућ ни љу би мац.

Све ин фор ма ци је мо гу се
доби ти на те ле фон 065/280-26-20.

Ја за
Ма ле на ја за ви чар ка про на ђе на је кра -
јем про шлог ме се ца у цен тру, у Град -
ском пар ку, а би ла је у те ра њу и ни је
има ла би ло ка кву озна ку или чип, на
осно ву че га би се мо гло утвр ди ти ко
је вла сник.

Ја за је уми ља та, до бра и по слу шна,
а уко ли ко је не ко удо ми, до би ће ма -
лог ле по та на – обе ле же ног, вак ци ни -
са ног и сте ри ли са ног.

Псић се тре нут но на ла зи у град ском
при хва ти ли шту, а све у ве зи с њим
мо же се са зна ти на те ле фон 352-148.

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.

Све ви ше је на ших су гра ђа на
што се у по тра зи за бо љим жи -
во том оти ску ју у бе ли свет. Ка -
ко год да су се сна шли та мо,
све их с вре ме на на вре ме при -
ти ска но стал ги ја. „Пан че вац”
им за то пру жа при ли ку да се
ја ве род ном кра ју.

У овој ру бри ци пан че вач ки
„га стар бај те ри” мо ћи ће сво јим
су гра ђа ни ма ко ји су оста ли, да
ис при ча ју у че му ужи ва ју и шта
их му чи та мо где су се об ре ли.

У ак ту ел ном бро ју наш су -
гра ђа нин Не над Ња гул, ко ји го -
ди на ма ра ди као фо то граф на
ту ри стич ким бро до ви ма, при -
ча о остр ви ма да ле ке и ег зо -
тич не па ци фич ке Ме ла не зи је.

Не над Ња гул ро ђен је 1976. го -
ди не у на шем и, ка ко сам ка -
же, ње го вом је ди ном во ље ном
гра ду, а пр ве фо то гра фи је на -
пра вио је на та ми шком ке ју

апа ра том по кој ног оца –  дво о -
ким „флек са ре том”.

По том је за нат пе као код „Тот -
ке фот ке”, а 1991. го ди не упи -
сао се у гра фич ку шко лу на смер
за фо то гра фе, код про фе со ра
Дра го љу ба То ши ћа, и ди пло ми -
рао че ти ри го ди не ка сни је.

Кру зе ром и са апаратом 
по Па ци фи ку

Ња гул је ра дио и за „Бе бу кидс”,
„Па саж” и Еми ли ја Кон ти ја, а
на пра вио је и не ко ли ко са мо -
стал них из ло жби, по пут оних
у „Тан ју го вом” прес-цен тру и
Ам ба са ди Че шке. Фо то гра фи -
сао је до слов це све – од де це
до глу ма ца, а је ди но свад бе ни -
је ра дио, за раз ли ку од мно гих

ко ји су же ле ли да та ко на бр за -
ка на мак ну не ку па ру.

– То ми је увек би ло мр ско,
па за то ве ро ват но ни сам ни кад
имао ке ша. Ме ђу тим, ка да се
2010. го ди не ро ди ла мо ја ико -
на – ћер ка Ана, од лу чио сам да
кре нем „тр бу хом за кру хом”. И
то као фо то граф на кру зе ру.
Иа ко сам био пре сре ћан због
то га, убр зо сам пла тио да нак
не ис ку ству, јер ни сам нај бо ље
под нео пр ви су срет с том гр до -
си јом, по са дом, ка пи та ли змом
и ма сов ном про дук ци јом. У
ства ри, би ло ми је то ли ко ло -
ше да сам на кон три ме се ца
дао от каз. Но ка сни је сам од -
лу чио да по но во по ку шам, овог
пу та ку ди ка мо пси хич ки спрем -
ни ји. Ис па ло је бо ље, па ево
већ се дам го ди на ра дим оми -
ље ни по сао и пу ту јем ту ри стич -
ким бро до ви ма, а у ме ђу вре -
ме ну сам ме њао ком па ни је тра -

же ћи бо љу пла ту и усло ве за
жи вот на бро ду. И баш ове го -
ди не ука за ла ми се шан са ка -
ква се не про пу шта: кру зер ко -
ји го ди ну да на пу ту је од Син -
га пу ра, пре ко Тај лан да и Фи -
ли пи на, за тим Ки не, Ин до не -
зи је и Ау стра ли је, Но вог Зе лан -
да, па све до Ка на де и Аља ске,
а он да на зад до Ја па на – ус хи -
ће но по чи ње при чу Не над.

Рај ска ле по та с мрач ном
тај ном

Пан че вач ки фо то граф ни је про -
пу стио при ли ку да до бро за ра -
ди, као и да по се ти не ка од нај -
за ни мљи ви јих ег зо тич них места.

– На ро чи то упе ча тљив био
ми је по јас Ме ла не зи је у чи јем

ма њи број њих „спи ка” ен гле -
ски, Не над је ус пео да се спо -
ра зу ме ва са жи те љи ма Но ве
Гви не је, па је, про пи ту ју ћи их,
на ле тео на је зив по да так: да ка -
ни ба ли зам и да ље по сто ји, и то
баш у ин до не жан ском де лу дру -
гог нај ве ћег остр ва на све ту.

– Ду бо ко у пра шу ми ис точ -
не Но ве Гви не је на ла зи се пле -
ме Ко ро ваи. Они гра де ку ће
на др ве ћу, на ви си ни од шест
до два на ест ме та ра, јер ве ру ју
у зле ду хо ве, за ко је ка жу да
је ди ни мо гу да хо да ју но ћу по
пра шу ми. Ка да не ко од чла -
но ва пле ме на пад не с др ве та
или на пра сно умре, прет по ста -
вља ју да је то де ло цр не ма ги -
је. Због то га тра же чла на пле -
ме на у ком се на ла зи зао дух и
уби ју га без има ло ми ло сти и

пре ми шља ња. По том га, ка ко
би спа сли пре о ста ле чла но ве
пле ме на, ску ва ју на па ри, у не -
кој вр сти пе ћи од ка ме ња и
ли шћа, као што ра де и с ме -
сом сви ње. И ка да је „је ло”
спрем но, у сласт про жде ру све
сем нок ти ју и ко се. Без об зи ра
на то што ми се од ових са зна -
ња је жи ко жа, из ра до зна ло -
сти бих по се тио то пле ме. И
због до брих фо то гра фи ја, на -
рав но. Али за та ко не што би ће
ми по треб на моћ ча роб ног пр -
сте на чу ве ног Бил ба Ба гин са,
ко јег нај пре уско ро мо рам да
про на ђем у хо бит ском се лу у
Та у ран ги на Но вом Зе лан ду –
за вр ша ва Не над ову не ве ро -
ват ну при чу на исто та ко ми -
сте ри о зан на чин.

Фото: Ненад Њагул

са ста ву су Па пуа Но ва Гви не ја,
Но ва Ка ле до ни ја, Ва ну а ту, Фи -
џи... Где год би смо при ста ли
на овим пре див ним остр ви ма,
ку ћи це су на пра вље не од др ве -
та и по кри ве не пал ми ним ли -
шћем, а че ка ла нас је не за бо -
рав на до бро до шли ца у рит му
до мо ро дач ке там там му зи ке и
рат нич ког ди вљач ког пле са.
Уро ђе ни ци су би ли ве о ма пред -
у сре тљи ви, па су ми чак, по но -

сни на сво ју хра брост, по ка зи -
ва ли ве шти ну хо да ња по ужа -
ре ном ка ме ну и ну ди ли да про -
бам. На рав но, ни сам био та ко
од ва жан – кроз (по лу)смех ће
мо дер ни мо ре пло вац.

У том па ци фич ком ар хи пе -
ла гу овај Пан че вац на ле тао је
на не ве ро ват не кон тра сте, по -
пут гра ди ћа ко ји је по се до вао
све за нор ма лан жи вот у 21.
ве ку – стру ју, мо бил не те ле фо -
не, про дав ни це, по шту, али су,
с дру ге стра не, на истом остр -
ву, у се ли ма и да ље хо да ли бо -
си, по лу на ги љу ди и оби та ва -
ли у ку ћа ма од др ве та и тр ске,
без стру је, про во де ћи но ћи уз
пла мен све ћа. Ипак, са зна ње о
јед ној мрач ној тај ни ових љу -
ди, пот пу но га је по ме ри ло.

– То су за пра во ка ни бал ска
остр ва, а до мо ро ци с Но ве Гви -
не је при зна ли су ми да су не -
ка да би ли љу до жде ри, али су
се про ме ни ли с до ла ском бе -
лог чо ве ка. Са да у се ли ма има -
ју фар ме – ко ко шке и кра ве,

док се сви ње сло бод но кре ћу
по остр ву. При том и да ље ло ве
ри бу. Иа ко на при ми ти ван на -
чин, ба ве се и по љо при вре дом,
га је по вр ће и во ће, док су ба на -
не и ко кос по сву да. Све у све -
му, ле по им је и срећ ни су. Док
су ми при ча ли, све вре ме су
жва ка ли не што, од че га су им
зу би цр ни, а уста кр ва во цр ве -
на. Кад сам их пи тао шта то је -
ду, ре кли су ми да је у пи та њу

бе те лов орах, не ка вр ста до -
пин га, ко ји им да је осе ћај за -
до вољ ства и то пли не и од че га
су, ка ко ка жу, па мет ни ји и мо -
гу мно го да при ча ју. У ша ли
сам их упи тао да ли је ту не где
и Тар зан, а они су се са мо осмех -
ну ли кр ва вих уста... И та да сам
се за пи тао: да ли за и ста ви ше
ни су љу до жде ри?! Искре но, ни -
сам до кра ја био си гу ран да ли
ће ме у не ком тре нут ку за ро -
би ти и по том, у скла ду с „тра -
ди ци јом”, ску ва ти у ве ли ком
ка за ну – по но во ће у (по лу)ша -
ли овај аван ту ри ста.

А за ру чак – зао дух или
члан пле ме на!?

Иа ко Па пу ан ци го во ре на пре -
ко 850 раз ли чи тих је зи ка и тек

НА ШИ У БЕ ЛОМ СВЕ ТУ: НЕ НАД ЊА ГУЛ НА ОСТР ВИ МА ПАЦИФИЧКЕ МЕ ЛА НЕ ЗИ ЈЕ

ПАН ЧЕ ВАЦ МЕ ЂУ ЉУ ДО ЖДЕ РИ МА

Некад канибалско племе с Нове Гвинеје загрева терен за ритуални ход по ужареном камењу

Страну припремио
Јордан 

Филиповић
Осмех све говори! Живот без стреса на Тихом океану

Њагул с „људождерима”: хоће ли на крају бити поједен?!

Друго, супротстављено племе у заносу ратничког плеса
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Ди на мо 1945 
ре ми зи рао 
с Цр ве ном зве здом

Же ле зни чар из гу био
у Зре ња ни ну

Ни 22. ко ло Срп ске ли ге гру па
„Вој во ди на” не ће оста ти у ле -
пом се ћа њу по кло ни ци ма нај -
ва жни је спо ред не ства ри на
све ту у Пан че ву. Очи глед но је
да још мно го во де мо ра да про -
те че Та ми шем ка ко би фуд бал
у на шем гра ду по но во био ма -
мац за пу бли ку и спорт у ко ји
се ве ру је.

У про лећ ном де лу се зо не од -
и гра но је шест „рун ди”, Ди на -
мо 1945 оства рио је две по бе де,
а Же ле зни чар ни је ни јед ну.
Исти на, ни су ре зул та ти са да то -
ли ко бит ни, јер су оба клу ба из
на шег гра да осво ји ла до вољ ну
за ли ху бо до ва да не мо ра ју да
бри ну око оп стан ка, а одав но је
ја сно да не мо гу да ухва те ни
при кљу чак са еки па ма ко је се
бо ре за ула зак у ви ши ранг.

По сле два уза стоп на три јум -
фа „бр зи воз” је про шлог ви -
кен да на свом те ре ну уго стио
Цр ве ну зве зду из Но вог Са да.
Та ман ка да су сим па ти зе ри Ди -
на ма 1945 оче ки ва ли на ста вак
по бед нич ке се ри је, тим ко ји се
гр че ви то бо ри за оп ста нак уко -
чио је за хук та ли „бр зи воз”.
Утак ми ца је за вр ше на без по -
бед ни ка, али и без го ло ва.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

НЕ МА ПО ГО ДА КА – НЕ МА ПО БЕ ДА

Мом ци ко је пред во ди тре нер
Ду шан Ђо кић би ли су до ми -
нант ни ји то ком це ле утак ми це,
дик ти ра ли тем по, ства ра ли шан -
се, али у за вр шни ца ма на па да
ни су има ли до вољ но кон цен -
тра ци је, па су број не, из ра зи те
при ли ке од ла зи ле у не по врат.
Но во са ђа ни су се же сто ко бра -
ни ли, чвр сто ре ше ни да оства -
ре циљ, а то је да на Град ском
ста ди о ну не при ме по го дак и
да из ву ку „ну лу”. На кра ју су
ус пе ли, па су уз диг ну тих ру ку
на пу сти ли по при ште окр ша ја.

Иа ко ни су ус пе ли да по бе де,
фуд ба ле ри ма Ди на ма 1945 не

мо же се мно го то га за ме ри ти.
Игра ли су ан га жо ва но, бор бе но,
же ле ли су да по стиг ну ма кар тај
је дан гол, али овог пу та лоп та
јед но став но ни је хте ла у мре жу.

По сле ове рун де у тре ћем
ран гу так ми че ња „бр зи воз” за -
у зи ма пе то ме сто на та бе ли, с
34 бо да, а у на ред ном ко лу пу -
ту је на не у год но го сто ва ње у
Ста ре Ба нов це, где ће се са ста -
ти с до ма ћим Ду на вом.

Фуд ба ле ри ма Же ле зни ча ра
ни ка ко да кре не у про лећ ном
де лу шам пи о на та. Пан че вач ка
„ди зел ка” је про шлог ви кен да
пре тр пе ла и че твр ти по раз после

зим ске па у зе. Овог пу та бо љи
од ње био је Рад нич ки, ко ји је у
Зре ња ни ну по бе дио са 2:0.

„Ди зел ка” је на сту пи ла без
не ко ли ко стан дард них пр во ти -
ма ца, што су до ма ћи игра чи
уме ли да ис ко ри сте, па су та ко
осво ји ли бо до ве с ко ји ма су по -
бе гли из евен ту ал не „опа сне
зо не” на та бе ли.

Же ле зни чар по сле 22. ко ла
за у зи ма ше сто ме сто, с 34 бо -
да, а иду ћег ви кен да у ју жно -
ба нат ском дер би ју до че ку је Вр -
шац. Утак ми ца се игра у не де -
љу, 14. апри ла, на СЦ-у „Мла -
дост”, од 16 са ти.

МЕ ДИ ТЕ РАН СКО ПР ВЕН СТВО У КА РА ТЕУ

БРОН ЗЕ ЗА ЗДЕ ШИ ЋА И СПА СКОВ СКОГ

Тра ди ци о нал ни ме ђу на -
род ни пли вач ки ми тинг
„11. април” одр жан је
про шлог ви кен да у на -
шем глав ном гра ду. На
том пре сти жном так ми -
че њу уче ство ва ло је 320
пли ва чи ца и пли ва ча из
40 клу бо ва из: БиХ,
Хрват ске, Ма ђар ске, Ита -
ли је, Ма ке до ни је, Сло -
ве ни је и Ср би је. Пли вач -
ки клуб Спар та пред -
ставља ле су две так ми -
чар ке, ко је је пред во дио
тре нер Не над Јо вић.

Јо ва на Бог да но вић је
у ап со лут ној ка те го ри ји
осво ји ла брон за но од -
лич је у тр ци на 400 м
кра ул, с вре ме ном од
4:32,28. Она је због по -
вре де от ка за ла уче шће
у фи нал ној тр ци на 200 м пр -
сно, али је у ква ли фи ка ци ја -
ма у ис тој ди сци пли ни оства -
ри ла нај вред ни ји ре зул тат на

овом так ми че њу у жен ској кон -
ку рен ци ји.

За па же на је би ла и ка дет ки -
ња Ду ња Сто ев, ко ја је у ди -

сци пли ни 200 м кра ул та ко ђе
за ра ди ла брон за но од лич је, с
ре зул та том 2:34,15. Одр жа но
је и над ме та ње за ве те ра не, на

ко јем се ПК Спар та
пред ста вио с пет так -
мича ра.

Ми лош Ма тић је у
гру пи пли ва ча од 35 до
39 го ди на по бе дио у тр -
ка ма на 50 м кра ул и 50
м леђ но. Здрав ко Ра дић,
Маг да Ђер фи и Ило на
Апро так ми чи ли су се у
гру пи ве те ра на од 50 до
54 го ди не. Здрав ко је био
пр ви на 100 м кра ул, а
на ду пло кра ћој де о ни -
ци истим сти лом осво -
јио је сре бро. Маг да је
три јум фо ва ла у тр ка ма
на 50 м кра ул и 50 м
леђ но, а сре бр на од лич -
ја су при па ла Ило ни
Апро. Гор да на Кр стић је
пли ва ла у ка те го ри ји
так ми чар ки од 55 до 59

го ди на. Би ла је нај бр жа у тр -
ка ма на 400 м кра ул и 50 м
леђ но, док је на 50 м кра ул
дру га сти гла на циљ.

МЕЂУНАРОДНИ МИ ТИНГ „11. АПРИЛ”

ПЛИВАЧИ ПАНЧЕВАЧКЕ СПАР ТЕ НИ ЖУ УСПЕ ХЕ

По је ди нач но Пр вен ство Ср би -
је у хо да њу на пу ту одр жа но је
6. апри ла у Бо љев ци ма. На том
так ми че њу су уче ство ва ли 34
атле ти чар ке и 19 атле ти ча ра у
ка те го ри ја ма од мла ђих пи о -
ни ра до се ни о ра. АК Та миш,
пред во ђен тре не ром Зо ра ном
Ко ци ћем, пред ста вио се са две
атле ти чар ке.

У гру пи де вој чи ца до че тр -
на ест го ди на, на де о ни ци од
1.000 м, Са шка Ра да нов је осво -
ји ла сре бр ну ме да љу с вре ме -
ном 5:08, што је ујед но и ре -
зул тат ко ји јој је омо гу ћио ка -
те го ри за ци ју – пр ви пи о нир -
ски раз ред за 2019. го ди ну.

Ви це шам пи он ка Ср би је по -
ста ла је и Је ле на Ва си ље вић,
али у кон ку рен ци ји атле ти чар -
ки до ше сна ест го ди на. Она је
ста зу од 1.000 м пре шла у вре -
ме ну 4:50, што је ујед но и резул -
тат ње ног но вог лич ног ре кор -
да. Је ле на Ва си ље вић је ка те -
го ри са на атле ти чар ка АСС-а и
јед на је од нај у спе шни јих так -

ми чар ки у ди сци пли ни бр зо
хо да ње у мла ђим ка те го ри ја -
ма у Ср би ји.

Од по чет ка так ми чар ске се -
зо не чла но ви АК-а Та миш су
на др жав ним пр вен стви ма, у
ра зним ди сци пли на ма, до са -
да осво ји ли укуп но осам ме да -
ља, као и че ти ри на Пр вен ству
Вој во ди не, што је сја јан по че -
так так ми чар ске го ди не.

ШАМПИОНАТ СР БИ ЈЕ У ХО ДА ЊУ НА ПУ ТУ

ДВА СРЕ БРА ЗА ТА МИШ
На Пр вен ству Вој во ди не за рва -
че до три на ест го ди на, одр жа -
ном про шлог ви кен да у Сен ти,
РК Ди на мо је оства рио сја јан
успех и још јед ном по ка зао да
се нај ста ри ји олим пиј ски спорт
на ве ли ка вра та вра тио у наш
град.

Пред во ђе на тре не ром Ми ли -
во јем То до си је ви ћем, еки па
Дина ма ко ју су чи ни ли Сте фан
и Ог њен То до си је вић, Ла зар

Павло вић и Алек са Јо вић вра -
ти ла се у Пан че во са два но ва
зна чај на тро фе ја.

Сте фан То до си је вић је три -
јум фо вао у ка те го ри ји до 55
кг. До злат не ме да ље је до шао
до ми нант но, по бе див ши у свих
пет ме че ва ту шем.

Из ван ре дан је био и Ог њен
То до си је вић, ко ји се над ме тао
у ка те го ри ји до 46 кг, у ко јој је
и кон ку рен ци ја би ла нај број -
ни ја и нај ја ча. Ог њен је до фи -
на ла ра дио пет бор би, са вла -
дао је и два ре пре зен та тив ца
на ше зе мље, за ри ва ле је имао
ис ку сне, од лич не бор це, али ус -
пео је. Ипак, у фи на лу је спле -
том не срећ них окол но сти, али
и уз на кло ност су ди ја, из гу био
с 5:4 од до ма ћег так ми ча ра, па
је на кра ју за слу жио ти ту лу ви -
це шам пи о на Вој во ди не.

И по ред по ра за, Ог њен је
по твр дио да по ла ко ста са ва у
из ван ред ног так ми ча ра, од ко -
га до бре ре зул та те тек тре ба
оче ки ва ти.

МА ЛИ БОР ЦИ НА ВИ СИ НИ ЗА ДАТ КА

РВА ЧИ РЕЂАЈУ ТИ ТУ ЛЕНа ме ђу на род ном џу до-тур -
ни ру за ве те ра не у фран цу -
ском гра ду Бор доу на сту пио
је и члан ЏК-а Ди на мо Слав -
ко Ста ни шић.

У ком би но ва ној ка те го ри -
ји М6 и М7 +100 кг Слав ко је
осво јио пр во ме сто, по бе див -
ши у сва че ти ри ме ча. Овај
успех још ви ше до би ја на зна -
ча ју ако се зна да су сви ри -
ва ли би ли мла ђи од на шег
су гра ђа ни на.

То ком про гла ше ња по бед -
ни ка, пре еми то ва ња срп ске
хим не, по во дом Слав ко вог ро -
ђен да на пу ште на је пе сма
„Happy Birthday to You”, а до -
де ље не су му и две злат не ме -
да ље због на сту па у две кон -

ку рен ци је – М6 и М7. Ово је
мо гу ће на тур ни ри ма, али не
и на пр вен стви ма.

На ме ђу на род ном тур ни ру
„Тро феј Бе о гра да”, у вр ло ја -
кој кон ку рен ци ји бо ра ца из:
БиХ, Цр не Го ре, Ма ке до ни је,
Ру му ни је, Ру си је и Ср би је, џу -
ди сти Ди на ма осво ји ли су три -
на ест ме да ља, као и пе хар на -
ме њен нај у спе шни јој еки пи.

Нај вред ни је тро фе је су за -
ра ди ли: Ни ко ла Мир ко вић,
Алек са Ђу ро вић, Ми ли ца Се -
ку ло вић и Ни ко ла До стић.
Сре бром су се оки ти ли Урош
и Ог њен Ђу ри шић, Је ле на
Сто ја нов ски и Фи лип Фран -
цуз, а брон зе су за ра ди ли Не -
ма ња Ђу ри шић, Ма те ја Зу бо -
вић, Ђор ђе Ја ки мов ски, Урош
Ћу ћа и Да ни јел Ма ра вић.

Про шлог ви кен да је одр жан
и Џу до-ку п „Но ви Бе о град”,
на ко јем се над ме та ло 469 бо -
ра ца. Ди на мо је осво јио осам
тро фе ја и био је нај у спе шни ји
клуб у укуп ном пла сма ну.

Злат не ме да ље су за ра ди -
ли: Не ма ња и Урош Ђу ри -
шић, Алек са Ђу ро вић и Ми -
ле на Се ку ло вић. Сре бр на од -
лич ја су осво ји ли Ни ко ла Ра -
да нов и Ни ко ла Мир ко вић, а
брон за на Лу ка Стан ко вић и
Јо ван Бо жић.

Ме ди те ран ско пр вен ство у ка -
ра теу за ка де те, ју ни о ре и мла -
ђе се ни о ре одр жа но је 6. и 7.
апри ла у тур ском гра ду Ан та -
ли ји. У из у зет но ја кој кон ку -
рен ци ји так ми ча ра из два на -
ест зе ма ља ре пре зен та тив ци
Ср би је за у зе ли су тре ће ме сто
у укуп ном пла сма ну. Ве ли ке
за слу ге за ви сок пла сман др -
жав ног ти ма има ли су и так -
ми ча ри Ка ра те клу ба Ди на мо.

Ка дет Алек сан дар Зде шић
осво јио је брон за ну ме да љу у
ка та ма, па је та ко на нај бо љи
на чин ис ко ри стио ука за ну
шан су. У ве о ма ја кој кон ку -
рен ци ји так ми ча ра из Шпа -
ни је и Пор ту га ли је, осва ја ча
злат не и брон за не ме да ље на
по след њем Европ ском пр вен -
ству, као и три до ма ћа так ми -
ча ра и оста лих, Са ша је имао
од ли чан на ступ и из бо рио се
за брон за ну ме да љу, уз но ви
на чин оце њи ва ња. Ово је његов

нај зна чај ни ји ме ђу на род ни ре -
зул тат и до каз да је на пра вом
пу ту да из ра сте у вр хун ског
так ми ча ра.

Брон за но од лич је за слу жио
је и ју ни ор Дар ко Спа сков ски,
и то у ка те го ри ји до 61 кг. Та -
ко је са мо по твр дио свој ви -
сок реј тинг, ко ји је сте као као
ка дет и осва јач сре бр не ме да -
ље на Пр вен ству Евро пе. Дар -
ко је од лич но стар то вао, са
две по бе де, да би у бор би за
фи на ле пре тр пео по раз од так -
ми ча ра из Ма ро ка. У ре пер -
са жу се по бе дом из бо рио за
брон за ну ме да љу, што је са мо
још је дан по ка за тељ да ће он
би ти од ли чан так ми чар и у
ју ни ор ској кон ку рен ци ји.

Већ на ред ног ви кен да нај -
бо љи ка де ти, ју ни о ри, мла ђи
се ни о ри и се ни о ри КК-а Ди -
на мо над ме та ће се на тра ди -
ци о нал ном ме ђу на род ном тур -
ни ру „Злат ни по јас Чач ка”.

УС ПЕ СИ ДИ НА МО ВИХ ЏУ ДИ СТА

ОД ЛИЧ ЈА С РА ЗНИХ СТРА НА

Про шлог ви кен да у гра ду на
Са ви одр жан је осам на е сти ме -
ђу на род ни тур нир у ка ра теу
под на зи вом „Ша бач ки по бед -
ник”. На том ја ком так ми че -
њу за па жен успех оства ри ли
су и чла но ви КК-а Ку ми те 013
из Ба нат ског Бре стов ца.

Злат не ме да ље осво ји ли су:
ка та-ти м ко ји су чи ни ли Џе -
нан Та хи ро вић, Лу ка Кр стић
и Ма те ја Цвет ко вић, те Ре ља
и Урош Те о фи ло вић и Џе нан
Та хи ро вић у по је ди нач ном

над ме та њу ка та ша. Сре бром
се оки тио Ма те ја Цвет ко вић.

На дру га ме ста у сво јим ка -
те го ри ја ма у бор ба ма пла си -
ра ли су се Же љан Ди мић и
Ке нан Та хи ро вић, а брон за -
не ме да ље су осво ји ли Јо ва -
на Пе кић, Ана ста си ја Ко стић
и Лу ка Фи ли по вић.

ШОТОКАН КА РА ТЕ ТУР НИР У ШАП ЦУ

ОД ЛИ ЧАН БРЕ СТО ВАЧ КИ КУ МИ ТЕ

Стране припремио

Александар
Живковић
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПОЖАРЕВАЦ

субота, 17.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Кикинда: КИКИНДА–ДОЛОВО

мушкарци

Н. Пазова: НОВА ПАЗОВА – ЈАБУКА

Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ДОЛОВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Елемир: НАФТАГАС–ЈАБУКА

мушкарци

В. Степа: В. СТЕПА – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Футог: ФУТОГ – КРИС КРОС

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Панчево: МЛАДОСТ–ПИНК

субота, 17.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ШИМАНОВЦИ

субота, 19 сати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

С. Бановци: ДУНАВ – ДИНАМО 1945

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ВРШАЦ

недеља, 16 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Ковин: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Иваново: СТРЕЛА–ВУЛТУРУЛ

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОЛЕТ

Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА

Старчево: БОРАЦ – СПАРТАК 1911

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР 26:25

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Прокупље: ТОПЛИЧАНИН–ПАНЧЕВО 35:28

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Долово: ДОЛОВО–СПАРТАК 28:30

мушкарци

Јабука: ЈАБУКА–РАДНИЧКИ 29:16

Долово: ДОЛОВО–ХЕРЦЕГОВИНА 21:17

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Јабука: ЈАБУКА–СЕНТА 21:6

Кошарка

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ЖЕЛЕЗНИЧАР 63:71

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Фекетић: ЈАДРАН–МЛАДОСТ 101:60

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Нови Сад: НОВИ САД – ОДБОЈКА 013 3:0

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Зрењанин: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:0

Панчево: ДИНАМО 1945 – Ц. ЗВЕЗДА 0:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Крајишник: КРАЈИНА–МЛАДОСТ 2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Б. Н. Село: СЛОГА–БОРАЦ 1:5

Избиште: ПОЛЕТ – ЈЕДИНСТВО (К) 1:0

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА 2:0
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Larsen

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лг6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Отво ре но пр вен ство Бе о гра да
у раг би ју за пи о ни ре и пе тли -
ће, на ко јем су уче ство ва ли Че -
лик из Зе ни це, Цр ве на зве зда,
Рад, Ло зни ца и стар че вач ки
Бо рац, одр жа но је про шлог ви -
кен да у на шем глав ном гра ду.

Играо је сва ко са сва ким, а
ма ли Стар чев ци су с три по бе -
де и јед ним ре ми јем осво ји ли
пр во ме сто. Бо рац је нај пре са -
вла дао Че лик с 3:1, по том Рад
с 1:0 и Ло зни цу са 6:0, а на

кра ју је са Зве здом играо не ре -
ше но 2:2.

Пе тли ћи Бор ца из гу би ли су
од Цр ве не зве зде са 2:1, по бе -
ди ли су Ло зни цу 3:1, а он да су
с Ди на мом 1954 игра ли не ре -
ше но 1:1, па су на кра ју по де -
ли ли тре ће ме сто с дру га ри ма
из Пан че ва.

Тре не ри Бор ца Игор То ма -
шић и Ра ди во је Ћо сић за до -
вољ ни су на сту пом нај мла ђих
раг би ста Бор ца.

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ МЛА ЂИХ РАГ БИ СТА

ПИ О НИ РИ БОР ЦА НАЈ БО ЉИ

Сја јан успех на ших
су гра ђа на

Сле де но ва ис ку ше ња

Пр ви ово го ди шњи евро куп у
раф тин гу, у ди сци пли ни Р6,
не дав но је одр жан у Ру му ни ји.
Так ми че ње је но си ло на зив
„Дра ку ла тр ка”, а одр жа но је
на ре ци Бу зау, не да ле ко од гра -
да Бра шо ва у су сед ној зе мљи.

Раф тинг тим Вир из на шег
гра да от пу то вао је на то пре -
сти жно над ме та ње у са ста ву:
Бра ни слав Ба ра ше вић, Ми лош
Пе тро вић, Вла ди мир Крањ -
чец, Мар ко Сто ја но вић,
Предраг Ан ђел ко вић и Не над
Ми ко вић.

Пр ви дан бо рав ка у Ру му ни -
ји на ши су гра ђа ни су ис ко ри -
сти ли за тре нинг, на ре ци су
про ве ли го то во цео дан и до -
бро су се упо зна ли са ста зом.

У пр вој тр ци сприн та чла но -
ви еки пе из Пан че ва на чи ни -
ли су ма лу гре шку, па су на
кра ју за у зе ли дру го ме сто. На
сре ћу свих по кло ни ка спор та
из на шег гра да, убр зо су ис -
пра ви ли тај не до ста так, па су
три јум фо ва ли у ди сци пли ни
Х2Х. По сле тог над ме та ња усле -
ди ло је так ми че ње у сла ло му,
у ко јем су пан че вач ки „ви ров -
ци” из ве сла ли мо жда нај бо љу
тр ку у ка ри је ри, па су са мо по -
твр ди ли пр ву по зи ци ју.

ЕВРОП СКИ КУП У РАФ ТИН ГУ

ТРИ ЈУМФ ВИ РА У РУ МУ НИ ЈИ

По след њи дан над ме та ња у
Ру му ни ји био је ре зер ви сан за
ду гач ку тр ку спу ста. И у том
окр ша ју с бр зом ре ком так ми -
ча ри Ви ра по ка за ли су да су у
од лич ној фор ми и убе дљи во су
три јум фо ва ли, што им је у ге -
не рал ном пла сма ну до не ло
побе ду ис пред до ма ћи на, дру -
го пла си ра них Ру му на и тре ће -
пла си ра них Бри та на ца.

– Пре за до вољ ни смо успе хом
ко ји смо оства ри ли у Ру му нији.

То нам да је ве тар у ле ђа да на -
ста ви мо с ја ким тре нин зи ма. У
апри лу нам пред сто ји др жав но
пр вен ство на ре ци Лим у При -
бо ју, у ор га ни за ци ји но во фор -
ми ра не Раф тинг асо ци ја ци је
Ср би је. У пла ну је да ове го ди -
не ор га ни зу је мо Куп Ср би је у
Пан че ву, на Та ми шу, и то у три
ди сци пли не: сприн ту, Х2Х и
спу сту. Има мо пу ну по др шку
Раф тинг Асо ци ја ци је Ср би је, а
на да мо се да ће мо до би ти и

подр шку Гра да Пан че ва, ка ко
би смо про мо ви са ли је дан ин -
те ре сан тан спорт на ре ци, где
би по ред са мог спорт ског до га -
ђа ја циљ био и скре та ње па жње
на еко ло ги ју и очу ва ње ре ка
ши ром Ср би је – ка жу по бед ни -
ци пр вог ово го ди шњег Европ -
ског ку па у раф тин гу.

Чла но ви Ви ра су се већ мно -
го пу та по ка за ли и до ка за ли.
Ап со лут но за слу жу ју сву мо гу -
ћу по др шку.

ОСНОВ НИ И ПРО ШИ РЕ НИ 
СИСТЕМАТ СКИ ПРЕ ГЛЕ ДИ ЗА УЧЕ ШЋЕ 

У СПОРТ СКИМ АК ТИВ НО СТИ МА

ОСНОВ НИ И ПРО ШИ РЕ НИ 
СИСТЕМАТ СКИ ПРЕ ГЛЕ ДИ ЗА УЧЕ ШЋЕ 

У СПОРТ СКИМ АК ТИВ НО СТИ МА

ОР ДИ НА ЦИ ЈА ЗА СПОРТ СКУ МЕ ДИ ЦИ НУ
„ПАН ЧЕ ВАЦ СПО РТ”

НО ВО У НА ШЕМ ГРА ДУ, ОД 1. МАР ТА

ОР ДИ НА ЦИ ЈА ЗА СПОРТ СКУ МЕ ДИ ЦИ НУ
„ПАН ЧЕ ВАЦ СПО РТ”

Заказивање радним данима од 7 до 14 сати.
Информације на телефон 013/21-90-900.Вука Караџића 1

МАР КО 
НА СТА ВИО НИЗ

Не дав но је у Вр шцу одр жа но
так ми че ње у па у ер лиф тин гу,
на ко ме је Клуб ди за ча те го ва
Ди на мо пред ста вљао Мар ко
Шу ља.

Иа ко још увек ка дет, он је у
кон ку рен ци ји се ни о ра до 120
кг те ле сне те жи не осво јио брон -
за но од лич је, док је у сво јој уз -
ра сној ка те го ри ји за ра дио нај -
сјај ни је од лич је.

Ово так ми че ње је отво рио
пред сед ник свет ске па у ер лиф -
тинг фе де ра ци је Га стон Па раж.

Ди за чи Ди на ма на ста вља ју
при пре ме за Пр вен ство Ср би је
у па у ерлф тин гу, ко је ће би ти
одр жа но 18. ма ја у Вра њу.

ТРО ФЕ ЈИ ЗА 
ЛА НУ И АНУ

На про шло не дељ ном так ми -
че њу у Бе о гра ду ко је је ор га -
ни зо вао Ма че ва лач ки клуб Же -
ле зни чар мла де так ми чар ке
КМК-а Ка ра ђор ђе из на шег гра -
да осво ји ле су три ме да ље.

Ла на Шка љак је у ка те го ри -
ји мла ђих пи о нир ки осво ји ла
пр во, а у кон ку рен ци ји ста ри -
јих пи о нир ки дру го ме сто. Ана
Јан ко вић је за ра ди ла брон за но
од лич је у над ме та њу мла ђих
пи о нир ки.

Чла но ви ма КМК-а Ка ра ђор -
ђе за две не де ље, та ко ђе у На -
ци о нал ном ма че ва лач ком цен -
тру, пред сто ји над ме та ње на
тур ни ру „Тро феј Син ђе ли ћа”.

НО ВИ БЕ О ГРАД
На џу до-тур ни ру „Но ви Бе о -
град”, ко ји је одр жан про шлог
ви кен да, над ме та ли су се и чла -
но ви ЏК-а „Ака де ми ја Јо чић”

Атле ти ча ри пан че вач ке Па но -
ни је уче ство ва ли су про шлог
ви кен да у дру гом ко лу Крос
ли ге „Фра њо Ми ха лић”.

У тр ци мла ђих ју ни о ра на
2.000 ме та ра Алек сан дар Ду -
гић је осво јио сре бр ну ме да љу,
а Ни ко ла До брић је за слу жио
брон зу.

Већ у не де љу, 7. апри ла, чла -
но ви Па но ни је су уче ство ва ли
на Пр вен ству Ср би је у хо да њу

на пу ту. Ти ту лу др жав ног пр -
ва ка у овој ди сци пли ни, иа ко
бо ле стан, осво јио је Сте фан Ла -
зић. Он ће већ на ред ног ви -
кен да у Оси је ку по ку ша ти да
оства ри нор му за пла сман на
Бал кан ско пр вен ство.

У ка те го ри ји мла ђих пи о ни -
ра за бли стао је Вла ди мир Мир -
ков, ко ји је осво јио брон за ну
ме да љу, сво је пр во од лич је на
др жав ним пр вен стви ма.

из Стар че ва, ка ча ре вач ког Је -
дин ства и ЏК-а Пан че во. На -
ши мла ди су гра ђа ни су и на
том так ми че њу скре ну ли па -
жњу на се бе ве о ма до брим ре -
зул та ти ма.

Злат ну ме да љу је осво јио
Или ја Ан ђе ло вић, сре бром су
се оки ти ли Вук Вељ ко вић, Ја -
на Пеј но вић и Ми ли ца Пе шић,
а брон за на од лич ја су за слу -
жи ли Кри сти јан Ба лог, Алек са
Лех ни и Са ра Ђур ђев.

ОД ЛИЧ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПА НО НИ ЈЕ

СТЕ ФАН ЛА ЗИЋ ПР ВАК СРБИЈЕ
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Невена Видаковић,
гимназијалка:

     – Овог викенда ћу
судити кошаркашку
утакмицу у ОШ
„Мирослав Антић”. Ићи
ћу и на осамнаести
рођендан. Такође,
одвојићу време за
учење и друге 
школске обавезе.

Лука Вујчић,
гимназијалац:

     – Немам заказане
контролне задатке за
следећу недељу, па ћу
викенд провести
вежбајући свирање
тамбуре и дружећи 
се с другарима.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Немачка
У твојој кући урла лаж.

А истина мора да ћути. Је ли тако?

Зашто те свуда хвале тлачитељи? А потлачени окривљују?

Израбљивани прстом указују на тебе, а израбљивачи хвале

систем што је у твојој кући измишљен!

А сви виде како скриваш скут своје сукње, крвав од крви 

твог најбољег сина.

Кад слушају говоре што допиру из твоје куће, смеју се.

Чуо сам да нећете ништа да учите
Ништа учити. Какав си, такав и остани.

А ако би и било тешкоћа, јер су времена,

како сам чуо, ипак несигурна, имаш своје вође,

који ће ти тачно рећи шта треба да радиш да вам буде добро.

Они су то напабирчили код оних што знају истине које вреде 

за сва времена и рецепте који увек помажу.

Где су толики за тебе, не мораш ни прстом да мрднеш.

Наравно, кад би било друкчије, морао би да учиш.

Задовољства
Први поглед кроз прозор ујутро.

Поново пронађена стара књига.

Одушевљена лица. Снег, смена годишњих доба.

Новине, пас, дијалектика.

Туширати се, пливати.

Стара музика, удобне ципеле, схватати.

Нова музика, писати, садити, путовати, певати.

Бити љубазан.

Текст: Бертолд Брехт

„Жу то-цр ни” у бор би 
за ти ту лу

Сле ди „опе ра ци ја Ша бац”

Стар то вао је плеј-оф у Су пер ли ги Ср -
би је за ру ко ме та ше. По сле све га два од -
и гра на ко ла по ста ло је ја сно да ће бор -
ба за ти ту лу др жав ног пр ва ка би ти ис -
цр пљу ју ћа и не из ве сна до са мог кра ја.
Но во сад ска Вој во ди на, Же ле зни чар из
Ни ша, Ди на мо, Ме та ло пла сти ка, Но ви
Па зар и Пар ти зан во ди ће гр че ви ту бор -
бу за сва ки гол, бод и по бе ду.

Пан че вач ки „жу то-цр ни” су бит ку за
ти ту лу шам пи о на за по че ли по ра зом у
Но вом Са ду, у сре ду, 3. апри ла, а про -
шлог ви кен да су од ме ри ли сна ге с још
јед ним фа во ри том за нај ви ши пла сман.
По сле са мо три да на, у не де љу, 6. апри -
ла, у Ха ли спор то ва на Стре ли шту го -
сто вао је ни шки Же ле зни чар, пред во -
ђен ле ген дар ним Ве се ли ном Ву јо ви ћем.
Реч је о клу бу са озбиљ ним бу џе том и
сјај ним игра чи ма, ко ји је оства рио за -
па же не ре зул та те и у не дав но окон ча -
ној ре ги о нал ној СЕ ХА ли ги.

У пан че вач ком „хра му спор та” оку -
пио се ве ли ки број љу би те ља игре с ле -
пљи вом лоп том, иа ко је овај ру ко мет ни
дер би ди рект но пре но сио и РТС. Бран ко
Ра да но вић и ње го ви са и гра чи хра бро су
ушли у је дан од нај ва жни јих ме че ва у
овој се зо ни. Иа ко још увек не до вољ но
опо ра вље ни од по вре да, за и гра ли су чвр -
сто, му шки, од са мог по чет ка, оста ви ли
су и по след њи атом сна ге на те ре ну и за -
слу же но су се ра до ва ли вред ној по бе ди.
По бе ди ко ја је оста ви ла тим из Пан че ва
у бор би за ти ту лу и „спа сла” цео плеј-
оф: Ди на мо –Же ле зни чар 26:25 (13:11).

Пр шта ло је на те ре ну од пр вог ми ну -
та. Пу бли ку је на но ге пр ви ди гао Ми -
лош Са вић ка да је ефект ним по гот ком
до вео Ди на мо у вођ ство од 5:4, и то у
тре нут ку ка да је ње гов тим имао игра ча
ма ње на те ре ну. Ни је се дао ни Же ле -
зни чар, а у мо мен ти ма ка да су го сти
би ли у пред но сти, и Иван Ди ми три је -
вић је по слао јед ну „бом бу” у мре жу
Ни шли ја, а при том је из ну дио и ис кљу -
че ње њи хо вог игра ча... Бри љи рао је на

го лу до ма ћих Де јан Зла та но вић, ули -
вао је до дат ну си гур ност са и гра чи ма, а
он да су Не над Вуч ко вић, Ди ми три је -
вић и Ми лош Ко ста ди но вић сво јим
голови ма до при не ли да се Ди на мо „од -
ле пи” на три раз ли ке. У по след њим се -
кун да ма пр вог по лу вре ме на го сти су
успе ли да по ен ти ра ју, па се на од мор
оти шло при ре зул та ту 13:11.

Мом ци ко је пред во ди тре нер Иван
Пет ко вић кре ну ли су ја ко и по сле од мо -
ра. Ди ми три је вић је по ви сио на 14:11,
али су Ни шли је ус пе ле да из јед на че на
16:16. Ре а го вао је пр ви стра тег Ди на ма
тајм-ау том, усле ди ла су два ефект на по -
гот ка Са ви ћа, по том је гол ман Ни ко ла
Ра до ва но вић ус пео да од бра ни сед ме рац,
Вуч ко вић је био пре ци зан за 19:17, а онда

је и Зла та но вић „ски нуо” је дан зи цер Ни -
шли ја... По сле две кон тре ко је је ре а ли -
зо вао Дар ко Ми лен ко вић и но вог го ла
Ди ми три је ви ћа Ди на мо је по вео са 22:17,
ха ла је про кљу ча ла и све је ми ри са ло на
ве ли ки три јумф до ма ћег ти ма иа ко је до
кра ја би ло још де сет ми ну та.

Ипак, усле дио је не из ве стан фи ниш
ме ча. Же ле зни чар се ни је пре да вао, па
је у по след њем ми ну ту ус пео да из јед -
на чи на 25:25. Се кун де су у тим мо мен -
ти ма от ку ца ва ле ве о ма бр зо, вре ме је
би ло са ве зник го сти ју, тре ба ло је би ти
сми рен и ис ко ри сти ти по след њу шан -
су. Од го вор ност је пре у зео ис ку сни Не -
над Вуч ко вић, ко ји је шу том с цен тра
те ре на по го дио пра зан гол Ни шли ја за
ве ли ку по бе ду Ди на ма, еруп ци ју оду -
ше вље ња у Ха ли спор то ва и громогласно
скандирање Вучко, Вучко...

– Че сти там ко ле ги Пет ко ви ћу не са -
мо на овој по бе ди већ на све му што

ради с Ди на мом. До ма ћин је за слу же -
но по бе дио, јер је то ком це лог ме ча био
у пред но сти. Био је ово пра ви дер би,
ква ли те тан, не из ве стан, меч пун емо -
ци ја. Ова кве утак ми це вра ћа ју ве ру у
срп ски ру ко мет – ре као је у сти лу ве ли -
ких спор тсме на тре нер Же ле зни ча ра,
про сла вље ни ас ју го сло вен ског ру ко ме -
та Ве се лин Ву јо вић.

Сви мом ци ко ји су про шле не де ље но -
си ли жу то-цр ни дрес за слу жу ју по хва ле
за по жр тво ва ње, бор бе ност и же љу да
до ђу до по бе де. Са по пет по стиг ну тих
го ло ва ис та кли су се Ди ми три је вић, Са -
вић и Вуч ко вић, а Ко ста ди но вић и Ба ру -
џић су би ли пре ци зни по че ти ри пу та. 

– Пре све га же лим да ис так нем да ми
је ја ко дра го што је јед но та кво име по -
пут Ве се ли на Ву јо ви ћа по но во у на шем
ру ко ме ту. Иа ко су нас по вре де де сет ко -
ва ле у по след ње вре ме, мом ци су сте гли
зу бе и оства ри ли вред ну по бе ду. Че сти -
там им на то ме, јер је овај три јумф ја ко
ва жан за по вра так са мо по у зда ња. Мо -
жда смо на кра ју и срећ но до шли до бо -
до ва, али ми слим да смо ма ло сре ће и
за слу жи ли ове се зо не. Са да нам пред -
сто ји па у за од две не де ље, ко је ће мо ис -
ко ри сти ти да се што бо ље при пре ми мо
за го сто ва ње у Шап цу, где Ди на мо ни је
по бе дио се дам де сет го ди на – ис та као је
тре нер Ди на ма Иван Пет ко вић.

Због ква ли фи ка ци о них утак ми ца ре -
пре зен та ци је Ср би је за европ ско пр вен -
ство, плеј-оф се на ста вља 20. апри ла.
Па у за је за „жу то-цр не” до шла у пра -
вом мо мен ту, ка ко би се са ни ра ле све
по вре де и спрем но до че ка ла на ред на
ис ку ше ња.

У 17. ко лу Су пер Б ли ге ру ко ме та ши -
це Пан че ва су у Про ку пљу из гу би ле од
То пли ча ни на с 35:28.

Нај е фи ка сни ја у ре до ви ма го шћи би -
ла је Све тла на Ни чев ски, ка пи тен, са
осам го ло ва, док су Ива на Цве ти но вић
и Не ве на Џе лај ли ја по че ти ри пу та по -
го ди ле мре жу ри ва ла. Ти ја на Си мић,
Ма ри ја Ми ли ће вић и Та ма ра Пет ко вић
би ле су пре ци зне по три пу та.

Де вој ке ко је пред во ди тре нер Мар ко
Кр стић у су бо ту, 13. апри ла, на свом те -
ре ну до че ку ју По жа ре вац.

А. Живковић

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ВЕ ЛИ КИ ДЕР БИ ПРИ ПАО ДИ НА МУ

Веселин Вујовић:
„Честитам колеги
Петковићу не само на овој
победи већ на свему што
ради с Динамом”.

Душан Добросављевић,
гимназијалац:

     – Вероватно ћу се
спремати за републичко
такмичење из
књижевности, које ће 
бити одржано 17. маја.
Слободно време ћу
провести читајући књигу. 
У недељу ћу посетити 
баку и деку.


