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Број 4856, година CLI

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Како је девојчица
украла бебу
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Све веће интересовање 
за дуално образовање

НОВО!

НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевци камионџије
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ПАНИКА ЈЕ ОПАСНИЈА ОД ЗАРАЗЕ

НОВА САЗНАЊА НАУЧНИКА:
КОРОНА, ИСТИНЕ И ЗАБЛУДЕ
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ЗА БУДУЋНОСТЗА БУДУЋНОСТ



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 13. март 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Не ма
бесплат ног

руч ка
На шој ре дак ци ји се не дав но ја -
ви ла чи та тељ ка ко ја де ли про -
блем све ве ћег бро ја гра ђа на
Ср би је. Она је, на и ме, не дав но
би ла по зва на на „бес плат ну” ве -
че ру на ко јој је одр жа на пре зен -
та ци ја од ре ђе них про из во да.
Чу ли сте си гур но и ви за та кве
ску по ве на ко ји ма по је де те ко ји
скро ман за ло гај, док за уз врат
са ти ма слу ша те сма ра ња о ко је -
ка квој по сте љи ни, ја сту чи ћи ма
и ћи ли ми ма на ко ји ма са мо још
Ала дин ни је до ле тео или ко зме -
ти ци ко ја по сле два на но ше ња
од ба бе на пра ви де вој ку.

На ша су гра ђан ка је про сто
ле те ла на кри ли ма слат ко ре чи -
вих обе ћа ња про дав ца, ко ји је,
ја сно је као дан, с де сет ком про -
шао обу ку о то ме ка ко му ште -
ри ји из ву ћи па ре пре но што
укљу чи мо зак. За ве де на при ма -
мљи вим по тен ци јал ним на гра -
да ма и по ну дом да пла ти на ра -
те, ко јом је ре ал на це на ве што
за ка му фли ра на, же на се упе ца -
ла и – пот пи са ла по руџ бе ни цу!

И, ка ко то обич но би ва, тек
кад је до шла ку ћи и кад јој се
раз би стри ло у гла ви, на јед ном
је уви де ла не са мо да је на ру че -
ни про из вод пре скуп (и да јој је
по је де на ве че ра ура чу на та у це -
ну) већ и да јој за пра во уоп ште
ни је по тре бан. До бро прет по -
ста вља те: по ку ша ла је да от ка -
же и да, у пра ву сте – ре кли су
јој да то ни је мо гу ће.

Ме ђу тим, она се вр ло ле по
ин фор ми са ла о сво јим пра ви -
ма, ко ја је до тич ној го спо ди из -
де кла мо ва ла и при пре ти ла им
ин спек ци јом. Слу ти те већ: на -
јед ном је от ка зи ва ње по руџ би не
по ста ло мо гу ће. Уко ли ко се и ви
на ђе те у ис тој си ту а ци ји или по -
зна је те не ко га ко од ла зи на ова -
кве про мо ци је, знај те да је За -
кон о за шти ти по тро ша ча у
овом слу ча ју на стра ни куп ца.
Он ка же да при ли ком ку по ви не
ро бе ван по слов них про сто ри ја
тр гов ца има те пра во да у ро ку
од че тр на ест да на од пот пи си -
ва ња по руџ бе ни це (уго во ра) из -
ја ви те да од у ста је те од ку по ви -
не без на во ђе ња раз ло га и пла -
ћа ња пе на ла. До вољ но је да про -
дав цу ста ви те до зна ња да по -
зна је те про пи се, па ће вр ло бр зо
од у ста ти од по ку ша ја да вам
ува ли ро бу. У слу ча ју опи ра ња
спо ме ни те још две ча роб не ре -
чи: „ин спек ци ја” и „адво кат”.

И, на рав но, имај те увек на
уму да бес пла тан ру чак не по -
сто ји. Са че ка ће вас „ко но бар” с
ра чу ном, ако не на мо сту, а оно
на ћу при ји. Јер све, баш све се у
жи во ту пла ћа – или нов цем,
или су за ма, или жив ци ма или
ср цем, ка ко већ ко ода бе ре.

Улагање од 120, а
планирана продаја 
у вредности од око 
440 милиона евра

Наш град изабран због
близине универзитета у
Београду и потенцијала
квалификованих
стручњака

„Инвестиција овог обима
утицаће на повећање
прихода Панчева”, рекао
председник Србије Вучић

Не мач ка ком па ни ја „Бро зе” по ста ви -
ла је 6. мар та ка мен те ме љац за раз -
вој ни и про из вод ни ком плекс у се -
вер ној ин ду стриј ској зо ни у Пан че ву.
Све ча ност је одр жа на уз при су ство
го сти ју из по ли ти ке и при вре де, ме ђу
ко ји ма су би ли пред сед ник Ср би је
Алек сан дар Ву чић и по кра јин ски
пре ми јер Игор Ми ро вић, ам ба са дор
Не мач ке у Ср би ји То мас Шиб, као и
гра до на чел ник Пан че ва Са ша Па -
влов. „Бро зе” пла ни ра да од ле та
2021. на ло ка ци ји ко ја об у хва та
220.000 ква драт них ме та ра у на шем
гра ду по кре не се риј ску про из вод њу
мо то ра и елек тро ни ке за мо ду ле вен -
ти ла то ра за хла ђе ње.

У ка мен те ме љац је „уса ђе на” вре -
мен ска кап су ла, а у њој је, ме ђу са -
мо се дам сим бо ла ко ји ће би ти ту
док згра да „Бро зеа” по сто ји, ме сто
на шло и про шло не дељ но из да ње
„Панчевца”.

Но вих 1.100 рад них ме ста

Из вр шни пот пред сед ник за по сло ва -
ње „Бро зе гру пе” То мас Шпан глер
ре као је да она „снаб де ва ау то мо бил -
ску ин ду стри ју са око 200 ми ли о на
елек трич них мо то ра го ди шње”.

– Од го ва ра мо на све ве ћу по тра -
жњу за на шим про из во ди ма ши ре -
њем на ше гло бал не раз вој не и про из -
вод не мре же и ја ча њем на ше кон ку -
рент но сти – под ву као је он.

Ово је „Бро зе о ва” пр ва ло ка ци ја 
у Ср би ји и ње го ва де ве та фа бри-
ка у све ту ко ја про из во ди

ЈАЧАЊЕ ЕКОНОМИЈЕ ГРАДА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Превозна средства.

На кеју, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

електромоторе. У пр вој фа зи се гра -
ди по гон у ко ме ће се про из во ди ти
ау то мо бил ске ком по нен те и управ -
на згра да са око 60.000 ква драт них
ме та ра про сто ра.

Управ ни од бор је већ одо брио 120
ми ли о на евра за ула га ње у но ви
„Бро зе ов” фа брич ки ком плекс.
Ком па ни ја се при пре ма ка ко би би -
ла кон ку рент на на тен де ри ма за
елек трич не мо то ре и елек тро ни ку и
да би до 2025. го ди не у Ср би ји
оства ри ла пла ни ра ну про да ју у
вред но сти од око 440 ми ли о на евра.
То укљу чу је и до 1.100 рад них ме ста

за за по сле не у сек то ру раз во ја,
прода је, на бав ке и про из вод ње. По -
ред по го на, гра ди ће се и раз вој ни
цен тар.

Пред се да ва ју ћи „Бро зе гру пе” Ми -
ха ел Сто шек је ре као:

– Ула га ња у ис точ но е вроп ска тр -
жи шта са став ни су део на шег гло бал -
ног про гра ма „Future Brose”, ко јим
же ли мо да зна чај но ума њи мо тро -
шко ве и исто вре ме но по бољ ша мо
ино ва тив не спо соб но сти. На овај на -
чин ства ра мо усло ве да „Бро зе” на -
ста ви успе шан раз вој и ши ре ње по -
сло ва ња.

Ка ко се мо гло чу ти, не мач ка ком -
па ни ја се од лу чи ла за Ср би ју и Пан -
че во на осно ву ана ли зе тр жи шта ши -
ром Евро пе. За кљу че но је да су пред -
но сти ин ду стриј ске зо не ко ја се на -
ла зи се вер но од глав ног гра да ви сок
по тен ци јал ква ли фи ко ва них струч -
ња ка, као и бли зи на уни вер зи те та у
Бе о гра ду и ре но ми ра них фа кул те та.
У овом фа брич ко-раз вој ном ком -
плек су би ће по треб ни про гра ме ри
софт ве ра и хар две ра, си стем ски и
про јект ни ин же ње ри, као и ру ко во -
ди о ци и за по сле ни у сек то ри ма про -
из вод ње, ло ги сти ке, кон тро ле и људ -
ских ре сур са.

То мас Шпан глер је на гла сио:
– Пре по зна ли смо срп ску Вла ду и

вла сти као кон струк тив не парт не ре.
У име Управ ног од бо ра и ру ко вод -
ства „Бро зе гру пе” же лим да вам за -
хва лим на про фе си о нал ној са рад њи
и бр зим од лу ка ма. У на ред них

неколи ко не де ља ће мо ин тен зи ви ра -
ти кон так те са уни вер зи те том.

Ви со ко о бра зо ва ни у развојном
центру

Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је Алек -
сан дар Ву чић, обра ћа ју ћи се при сут -
ним при вред ни ци ма, по ли ти ча ри ма
и но ви на ри ма, ка зао је:

– Ус пе ли смо да ино ва ти ван и ду -
го роч но ори јен ти сан по ро дич ни по -
сао до ве де мо у Ср би ју. За до вољ ство
ми је што ова ко успе шан и свет ски
по знат до ба вљач за ау то мо бил ску ин -
ду стри ју обез бе ђу је из у зет но рад но
окру же ње и атрак тив на рад на ме ста.
На тај на чин ком па ни ја „Бро зе” до -
при но си ја ча њу еко ном ске сна ге
Пан че ва и при вред ном раз во ју Ср би -
је. За ово жи ви те и ра ди те, за ова кве
да не. Ко ли ко год па жње да по све ти -
мо из град њи ове фа бри ке, ни је до -
вољ но. Ово је јед на од нај бо љих ства -
ри ко ја се Ср би ји до го ди ла у по след -
њих пе де сет го ди на. У фа бри ци ће
ра ди ти 1.100 љу ди, с пла та ма у ра -
спо ну од 750 евра за обич не рад ни ке,
до 2.100 евра, ко ли ко ће за шест го -
ди на има ти ин же ње ри. „Бро зе” је јед -
на од фа бри ка ко ја ће да ме ња све, не
са мо у Пан че ву и Ба на ту већ ће по зи -
тив но да ути че и на Бе о град и це лу
Ср би ју. За нас то зна чи до дат ни из воз
од 450 ми ли о на евра.

Пред сед ник Ву чић је ре као пред -
став ни ци ма „Бро зеа” да је по но сан
на то што су иза бра ли Ср би ју, у ко јој
„има још мно го од лич них ло ка ци ја
ако бу де те же ле ли да са гра ди те још
не ку фа бри ку”. Он је на гла сио да
„Бро зе” про из во ди „све што мо же да
нам пад не на па мет од де ло ва за ау -
то мо би ле”.

– Не ма шта не ра де, око 50 од сто
свих но во на пра вље них ау то мо би ла у
све ту има де ло ве ко је је на пра ви ла
фа бри ка „Бро зе”. У окви ру ове ин ве -
сти ци је гра ди ће се и раз вој ни цен -
тар, ко ји ће има ти са рад њу са уни -
вер зи те ти ма у Бе о гра ду и Но вом Са -
ду. Ов де ће 41 од сто за по сле них, од -
но сно 460 рад ни ка, би ти ви со ко о бра -
зо ва но. За хва лио бих не мач ким
пред у зе ћи ма, али и не мач кој вла ди и
ам ба са ди у Бе о гра ду на по мо ћи у
при вла че њу не мач ких ин ве сти ци ја у
Ср би ју. Си гу ран сам да ни смо увек
ис пу ња ва ли све зах те ве на ших не -
мач ких при ја те ља, али смо се тру ди -
ли да ура ди мо нај ве ћи део, све што
мо же мо. Ве ру јем да због то га по сто ји
та вр ста по ве ре ња из ме ђу нас и не -
мач ких ком па ни ја. Ово је ва ша ку ћа,
ви сте то ли ко ва жни за Ср би ју и у ве -
зи са свим што се бу де зби ва ло у Ср -
би ји кон сул то ва ће мо се и с ва ма, као
и с дру гим не мач ким фир ма ма – по -
ру чио је Ву чић ме наџ мен ту „Бро зеа”
и ис та као да не мач ке ком па ни је у
Ср би ји за по шља ва ју ви ше од 65.000
љу ди.

Пред сед ник је ка зао и да, што се
усло ва по сло ва ња ти че, не ће би ти

пове ћа ва ња кор по ра тив них так си и
ПДВ-а, већ да ће се оба ве зе са мо сма -
њи ва ти, „по себ но по ре зи и до при но -
си на пла те, јер же ли мо да до дат но
по мог не те на ше рад ни ке и да оства -
ру је те ве ћи про фит”, и до дао да ће се
ова ин ве сти ци ја од ра зи ти и на на ше
спољ но тр го вин ске би лан се и БДП и
укуп но еко ном ско ста ње у Ср би ји.

– Мно ги гра до ви су че зну ли да до -
би ју фа бри ку по пут ове, а ин ве сти ци -
ја овог оби ма ути ца ће на по ве ћа ње
при хо да Пан че ва, чи ме ће град има -
ти ви ше нов ца за ин фра струк тур не
про јек те о ко ји ма су Пан чев ци до сад
мо гли са мо да са ња ју. Уз то, ути ца ће
на це не ква дра та стам бе ног про сто ра
и рад уго сти тељ ских обје ка та, а у
еко ном ском сми слу ће у Пан че ву све
да ра сте. „Бро зе” зна чи и за ју жни
део Ба на та – Ко ва чи цу, Опо во, Али -
бу нар – али и за Бе о град – за кљу чио
је Ву чић.

Но ви на ри су, по том, ка ко би се
уве ри ли у не мач ку ини ци ја тив ност,
„за ви ри ли” ка гра ди ли шту, тј. об и -
шли га и на ње му се, за и ста, уве ли ко
ра ди. Но ва фа брич ка по стро је ња за
про из вод њу ау то мо бил ских ком по -
нената и управ на згра да по ла ко до -
би ја ју бе тон ске обри се. За вр ше так
ових ра до ва пла ни ран је за на ред но
про ле ће.

С. Трај ко вић

ДЕО СВА КОГ ДРУ ГОГ

АУ ТО МО БИ ЛА НА СВЕ ТУ

Ком па ни ја „Бро зе” је по ве ли чи -

ни че твр та по ро дич на ком па ни ја

на све ту ко ја снаб де ва ау то мо -

бил ску ин ду стри ју. Она раз ви ја и

про из во ди ме ха тро нич ке си сте ме

за ау то мо бил ска вра та и се ди -

шта, као и елек трич не мо то ре и

елек тро ни ку, из ме ђу оста лог за

си сте ме упра вља ча, коч ни це, ме -

ња че и хла ђе ње мо то ра.

Око 26.000 рад ни ка на 64 ло -

ка ци је, у 24 зе мље, оства ру је

про мет од 6,2 ми ли јар де евра.

Сва ко дру го во зи ло у све ту са др -

жи бар је дан „Бро зе ов” про из вод.

Алек сан дар Ву чић:
„Ко ли ко год па жње да
посве ти мо из град њи ове
фа бри ке, ни је до вољ но.
Ово је јед на од нај бо љих
ства ри ко ја се Ср би ји
догоди ла у по след њих
педе сет го ди на.”

ПОСТАВЉЕН ТЕМЕЉ ЗА ФАБРИКУ КОМПАНИЈЕ „БРОЗЕ”

Слева надесно: Томас Шпанглер, Томас Шиб, Михаел Стошек,
Александар Вучић, Симоне Симон, Игор Мировић и Саша Павлов

„ПАН ЧЕ ВАЦ” У ВРЕ МЕН СКОЈ КАП СУ ЛИ

На кра ју све ча но сти у ка мен те ме -

љац је по ло же на вре мен ска кап су -

ла, а сед мо ро љу ди се „по бри ну ло”

за њен са др жај. Нај пре, по сле ре -

чи во ди тељ ке про гра ма да се „кап -

су ла ско ро ни ка да не отва ра, а ако

се то ипак у да ле кој бу дућ но сти до -

го ди, на ши по том ци ће мо ћи да

про чи та ју шта се по чет ком мар та,

по ред по ста вља ња ка ме на те мељ -

ца за фа бри ку ком па ни је „Бро зе”,

дав не 2020. го ди не де ша ва ло у

гра ду” – гра до на чел ник Пан че ва

Са ша Па влов је у кап су лу уба цио

про шло не дељ но из да ње „Пан чев -

ца”, што је, ина че, би ла ње го ва

лич на же ља.

Тро је љу ди из нај ви шег ме наџ -

мен та „Бро зеа” за по ко ле ња је

оста ви ло пла но ве фа бри ке, ам ба -

са дор Не мач ке у Ср би ји То мас

Шиб знач ку-сим бол не мач ко-срп -

ског при ја тељ ства, пред сед ник

По кра јин ске вла де Игор Ми ро вић

знач ку-сим бол при са је ди ње ња

Вој во ди не Ср би ји, а пред сед ник

др жа ве Алек сан дар Ву чић нов чић

с ли ком Ђор ђа Вај фер та.
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Ако вам цу ри нос и бо ли вас
гр ло, ни сте за ра же ни ко ро на -
ви ру сом, јер упа ла плу ћа иза -
зи ва сув ка шаљ без цу ре ња из
но са. Ово је нај јед но став ни ји
на чин да про су ди те је сте ли
жр тва свет ске пан де ми је – ка -
же ита ли јан ски ле кар ко ји је
на по зив ки не ске вла де са ста -
вио ли сту са ве та гра ђа ни ма.

Ко ро на ви ру си ни су от пор ни
на то пло ту и већ на 26-27 сте -
пе ни уми ру. За то тре ба пи ти
што ви ше то плих на пи та ка као
што је чај. То ни је лек, али ис -
пи ја ње то пле теч но сти ефи ка -
сно уни шта ва ви ру се.

Из ла жи те се сун цу иа ко је
хлад но. Зим ску оде ћу ко јој ни -
је по треб но сва ко днев но прање

тре ба про ве три ти на по љу јер
сун че ви зра ци уни шта -

ва ју ви ру се.
Уо би ча је на

сред ства
з а

пра ње
ве ша уби -
ја ју ви рус.

Ви рус на ме тал -
ној по вр ши ни жи ви и
до два на ест са ти. За то за -
пам ти те да по сле кон так та с
би ло ко јом ме тал ном по вр ши -
ном те мељ но опе ре те ру ке са -
пу ном.

У ор га ни зму ви рус мо же

остати ак ти ван од шест до два -
на ест са ти.

Пре вен ти ва

Нај лак ше ће те се за ра зи ти до -
ди ри ва њем пред ме та и по вр ши -
на на јав ним ме сти ма, као што

су огра де, ква ке, руч ке у ау то -
бу су... и за то тре ба че сто

пра ти ру ке. Ви рус на
ва шим ру ка ма

мо же да
жи ви

са мо
пет до де -
сет ми ну та,
али и за то вре ме,
иа ко крат ко, мо же те се
ин фи ци ра ти ако про тр ља те очи
или до дир не те нос.

Пре по ру чу је се гр го ље ње ан -
ти сеп ти ком ка ко би сте ели ми -
ни са ли или сма њи ли број кли -
ца док су још у гр лу (пре не го
што се спу сте у плу ћа).

Пиј те бар ма ло во де сва ких
пет на ест ми ну та. Чак и ако ви -
рус уђе у уста, по пи је на во да
или дру га теч ност ће ви рус пре -
не ти кроз јед њак до сто ма ка, а
та мо ће га сто мач не ки се ли не
уби ти.

Симп то ми

Код осо бе ко ја има ко ро на ви -
рус пр во се за ра зи ждре ло и
она осе ти да јој је су во гр ло.
Ти симп то ми тра ју три-че тири
да на.

На кон то га ви рус се спа ја с
на зал ном теч но шћу, про ди ре
у ду шник и ула зи у плу ћа, иза -
зи ва ју ћи „Ву хан пне у мо ни ју”.
Овај ста ди јум тра је пет-шест
да на.

Упа ла плу ћа, ви со ка тем пе -
ра ту ра и оте жа но ди са ње симп -
то ми су за ра же но сти ви ру сом
Ко вид-19. Обо ле лом је нос за -
пу шен та ко да има осе ћај да се
да ви. Уко ли ко има ове симп -
то ме, ва жно је да од мах по тра -
жи ле кар ску по моћ.

КО РО НА ВИ РУС И У СР БИ ЈИ

ОНО ШТО СВА КА КО МО РА ТЕ ДА ЗНА ТЕ

ЗА РУ БРИ КУ „ВЕ РО ВА ЛИ ИЛИ НЕ”

Ка ко је и за што девојчица (12) укра ла бе бу
У ку ћи на ших су гра ђа на Ж. З.
и Ј. Н. не да ле ко од но вог бу -
вља ка у не де љу, 8. мар та, од и -
гра ла се дра ма ка ква се не ви -
ђа чак ни на фил мо ви ма. Пар
је, на и ме, ка да се про бу дио око
7 са ти ују тру, уста но вио да је
њи хо ва осмо ме сеч на бе ба, ко -
ја је по след њи пут на хра ње на
три са та пре то га – не ста ла!

Тек не ко ли ко са ти ка сни је
бе ба је про на ђе на за јед но с де -
вој чи цом (2008) у ау то бу су ко -
ји је са о бра ћао на јед ној при -
град ској ли ни ји. 

Ис по ста ви ло се да се два -
на е сто го ди шња ки ња ко ја је
за те че на с бе бом тог ју тра око
5.30 ушу ња ла у ку ћу ове по -
ро ди це и узе ла де те. Реч је

ина че о вас пит но за пу ште ној
де вој чи ци из дис функ ци о нал -
не по ро ди це, ко ја је мно гим
на шим су гра ђа ни ма по зна та
већ не ко ли ко го ди на, по то ме
што је већ оту ђи ва ла ства ри у
про дав ни ца ма, као и ко ли ца
за бе бе са ули це, у ко ји ма би
по том во зи ла пса. На вод но је
то чи ни ла за то што је ње на
мла ђа по лу се стра, та ко ђе бе -
ба, за ко ју је ве за на, сме ште на
у хра ни тељ ску по ро ди цу, те
јој не до ста је. Де вој чи ца не од -
ла зи у шко лу и че сто се мо же
ви де ти ка ко пре ко да на, али и
у ка сним ноћ ним са ти ма лу та
по гра ду и про си, са ма или у
дру штву дру ге де це, или се
вози ау то бу сом. Сведо ци

потвр ђу ју да уме да бу де и на -
сил на. Иа ко је ве ћи број су -
гра ђа на мно го пу та до са да
овај слу чај при ја вљи вао по -
ли ци ји и Цен тру за со ци јал -
ни рад, про блем ни је ре шен.

У Ви шем јав ном ту жи ла -
штву на во де да ова де вој чи -
ца, бу ду ћи да је мла ђа од че -
тр на ест го ди на, не под ле же
кри вич ној од го вор но сти, па
се про тив ње због оно га што
је учи ни ла у не де љу не мо же
во ди ти по сту пак.

Ту жи ла штво је на кон до га -
ђа ја од 8. мар та о све му оба ве -
сти ло Цен тар за со ци јал ни рад
и де вој чи ца је по хит ном
поступ ку сме ште на у дом
„Споме нак”. Ка ко не зва нич но

сазнаје мо, она је већ би ла и у
до му и у хра ни тељ ској по ро -
ди ци, али се ни је та мо за др -
жа ла, те се вра ти ла код оца и
ње го ве по ро ди це у јед но при -
град ско на се ље. У ту жи ла штву
на во де и да ће про тив оца де -
вој чи це, као је ди ног ста ра те -
ља, Цен тар за со ци јал ни рад
по кре ну ти суд ски по сту пак за
ли ше ње ро ди тељ ског пра ва, бу -
ду ћи да се до тич ни о де те ту
ни је аде кват но ста рао ни у ра -
ни јем пе ри о ду. Но да ли је то
до вољ но? Тра ге ди ја је овог пу -
та за ма ло из бег ну та. Пи та ње
је да ли ће та ко би ти и сле де -
ћом при ли ком, ако се овим
слу ча јем си стем ко нач но
озбиљ но не по за ба ви. Д. К.

КА ДА СЕ ОБРА ТИ ТИ ЛЕ КА РУ

Те ле фон 062/88-69-721 За -

во да за јав но здра вље Пан -

че во, Па сте ро ва број 2, до -

сту пан је од 8 до 22 са та за

све оне ко ји има ју од ре ђе не

симп то ме ре спи ра тор них ин -

фек ци ја што под се ћа ју на ко -

ро на ви рус, а ко ји су у прет -

ход ном пе ри о ду бо ра ви ли у

под руч ју за хва ће ном ви ру сом

Ко вид-19, и по зи вом на тај

број мо гу до би ти све по треб -

не ин фор ма ци је, као и пре -

по ру ке за да ље по сту па ње,

од де жур ног епи де ми о ло га.

У та квим слу ча је ви ма ни -

је по треб но ићи у дом здра -

вља или бол ни цу, ни ти шет -

њом и дру гим ак тив но сти -

ма из ла га ти дру ге гра ђа не

по тен ци јал ним ри зи ци ма,

већ се тре ба од мах обра ти -

ти де жур ном епи де ми о ло гу

на не ки од до ста вље них

теле фо на.

За бли же ин фор ма ци је

мо же те по зва ти број 064/89-

45-235, ко ји је отво ри ло Ми -

ни стар ство здра вља, као и

Ин сти тут за јав но здра вље

Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић

Ба тут” (Ул. др Су бо ти ћа бр.

5, 11000 Бе о град) на тел.

011/26-84-566.

OВО МОЖЕТЕ ДА УРАДИТЕ НА ПОСЛУ

Често перите руке. Додатно

користите средства за дез-

инфекцију (гелове) ако су

вам на располагању.

Избегавајте руковања.

Користите папирне убрусе

за брисање руку.

Одржавајте растојање од

најмање једног метра са сва-

ким ко кашље или кија.

Користите једнократне ча-

ше за воду/кафу.

Редовно бришите радне

површине и апарате (столо-

ве, телефоне, тастатуре...)

дезинфекционим средстви-

ма и папирним убрусом.

Проветравајте просторије.

Користите степенице уме-

сто лифта.

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 станов ни ка чи -
та вог ју жног Ба на та.

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

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

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

Су бо том спе -
ци ја ли стич ке
ОРЛ пре гле де
ра ди др Го ран
Ми тев ски из
пан че вач ке Оп -
ште бол ни це,
ен до кри но ло -
шке др Гор да на Ве љо вић,
та ко ђе из Оп ште бол ни це, а
уро ло шке њи хов ко ле га из
исте уста но ве др Не бој ша
Та сић. За пре гле де из обла -
сти ги не ко ло ги је за ду же на
је др Ве сна Но ви чић Ђо но -
вић из До ма здра вља Па -
ли лу ла.

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

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

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

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

Го ран До дев ски, спе ција ли -
ста аб до ми нал не хи рур ги је
из Оп ште бол ни це Пан чево.

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”, посеб -
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 вољним
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
посе ду ју ло јал ти кар ти це
Ауто-цен тра „Зо ки”, по гледај -
те на ре клам ним стра на ма
ак ту ел ног бро ја на шег листа.

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

При зна ње Пр вач ком
Ово го ди шња на гра да за ли -
ков ну умет ност „Са ва Шу ма -
но вић” до де ље на је умет ни ку
Ми лен ку Пр вач ком, ко ји жи -
ви и ра ди у Син га пу ру. На -
гра да му је уру че на 9. мар та
на два де сет пе тој Ме ђу на род -
ној из ло жби „Art Expo” на Но -
во сад ском сај му, ко ји је су о -
сни вач тог при зна ња, уз га ле -
ри ју „Бел арт” и Цен тар за ви -
зу ел ну кул ту ру „Злат но око”.

Ми лен ко Пр вач ки је ди -
пло ми рао и ма ги стри рао у
Бу ку ре шту. Из ла гао је у Ју го -
сла ви ји и Евро пи од 1971. го -
ди не, а у Син га пу ру, азиј ском
ре ги о ну, као и Ау стра ли ји и
Аме ри ци од 1993. го ди не.

Ње го ви ра до ви се на ла зе у
мно гим му зеј ским ко лек ци -
ја ма ши ром све та.

Је дан је од нај и стак ну ти -
јих умет ни ка и ли ков них
пре да ва ча у Син га пу ру, до -
бит ник Ме да ље кул ту ре, јед -
не од нај зна чај ни јих на гра -
да за умет ни ке ко ју до де љу -
је На ци о нал ни умет нич ки
са вет Син га пу ра. Пре да вао
је на Фа кул те ту умет но сти
LA SALLE од 1994, а био је и
де кан на том фа кул те ту де -
сет го ди на.

РА ДО ВИ

Из ме не у 
Пр во мај ској

Од 11. мар та до 6. апри ла
2020. го ди не, у скла ду са
одо бре ним про јек том при -
вре ме не са о бра ћај не сиг на -
ли за ци је за вре ме из во ђе -
ња ра до ва „По ја ча но одр -
жа ва ње др жав ног пу та I Б
ре да бр. 10”, би ће пре у сме -
рен са о бра ћај из де сне у ле -
ву са о бра ћај ну тра ку у зо ни
од укр шта ња Пр во мај ске
ули це са Ули цом Бо ре Стан -
ко ви ћа до укр шта ња Пр во -
мај ске ули це са Ули цом
Жар ка Зре ња ни на у Пан че -
ву – са оп ште но је из Град -
ске упра ве.

ЦА РИ НА

Шверц рет ких ри би ца
Ца ри ни ци су 10. мар та на пре -
ла зу Хор гош спре чи ли по ку -
шај кри јум ча ре ња 68 аква ри -
јум ских ри би ца, ме ђу ко ји ма
је осам при ме ра ка за шти ће не
вр сте слат ко вод них ра жа Pota-
motrygon motoro – са оп шти ла
је Упра ва ца ри на.

Пре кр шај је от кри вен ка да је
ка сно уве че на ред за ула зну
кон тро лу при сти гао ау то мо бил
„опел за фи ра” пан че вач ке ре -
ги стра ци је, ко јим је пе то ро др -
жа вља на Ср би је пу то ва ло из Че -
ше ка Пан че ву. На уо би ча је но
пи та ње о то ме да ли има ју не -
што за при ја вљи ва ње од го во ри -
ли су да но се са мо лич ни пртљаг.

Ме ђу тим, при ли ком де таљ -
не кон тро ле у пр тља жном про -
сто ру ау то мо би ла, ис под тор -
би с лич ним ства ри ма, про на -
ђе но је пет тер мо ку ти ја од сти -
ро по ра у ко ји ма су се на ла зи ле
ке се на пу ње не во дом, са укуп -
но 68 жи вих при ме ра ка аква -
ри јум ских ри би ца.

Ме ђу њи ма је про на ђе но осам
при ме ра ка угро же не вр сте слат -
ко вод них ра жа Potamotrygon
motoro, за шти ће них ЦИ ТЕС
кон вен ци јом. Пре о ста ле аква -
ри јум ске ри би це при па да ју вр -
сти Pseudotropheus zebra, по -
зна ти јој као африч ки ци клид.

ЏУ ДО У ЗРЕ ЊА НИ НУ

Успе шни клин ци

Мла ди џу ди сти „Ди на ма” има -
ли су мно го успе ха на ме ђу на -
род ном тур ни ру „8. март” у
Зре ња ни ну. У укуп ном пла сма -
ну су за у зе ли дру го ме сто.

Злат не ме да ље су осво ји ли:
Ири на Кр стић, Ни ко ла До лин -
га, Ни ко ла Ра да нов, Алек са Ђу -
ро вић и Ми ли ца Се ку ло вић.
Сре бром су се оки ти ли: Па вле
Ра ди во је вић, Ми лош Бо жић,
Ни ко ла Ми тић, Ми ле на Се ку -
ло вић и Ни ко ла Мир ко вић, а
брон зе су за слу жи ли Лен ка
Стан ко вић, Урош Ђу ри шић и
На та ли ја и Го луб Стри гић.

Сјај ни су на овом так ми че -
њу би ли и так ми ча ри ка ча ре -
вач ког „Је дин ства”.

Нај вред ни је тро фе је су осво -
ји ли Или ја Ан ђе ло вић и Кристи -
јан Лех ни, док се Ма ри ја Осто -
јић оки ти ла брон зом. А. Ж. ПРОМО



Све док се ни је ја вио пр ви слу чај ко ро на ви ру са код нас,
пред став ни ци вла сти су по ку ша ва ли да на ро ду да ју по -
ру ке ’не мој те да се пла ши те’ и ’то ни је та ко стра шно’.
Ка да се по ја вио ви рус, од та да има мо озбиљ ног ми ни -
стра Лон ча ра, ко ји се ди с док то ри ма ко ји су озбиљ ни и
ко ји да ју по ру ке ка кве тре ба да да ју, та ко да се ствар про -
ме ни ла од ка да љу ди обо ле ва ју. Све ме ре ко је уво де
Фран цу ска, Не мач ка и Ита ли ја, све те ме ре тре ба уве сти
у Ср би ји.

(Но ви нар Гој ко Вла о вић, те ле ви зи ја Н1, 10. март)

* * *
По сто ји до ста ма те ри ја ла и ис тра жи ва ња ко ја по ка зу ју
да су рад на пра ва же на из у зет но угро же на. На же на ма је
до дат ни при ти сак, из раз ли чи тих раз ло га. Кул ту ро ло -
шких, јер она мо же и мо ра да из др жи све, не мо же да од -
у ста не од по сла где не при ма за ра ду или је мал тре ти ра -
на. Та ко ђе, из прак тич них раз ло га – јер је на дру гом ме -
сту че ка ју исти та кви усло ви, а мо жда и го ри. Исто риј -
ских, јер су же не да ле ко ка сни је од му шка ра ца из бо ри ле
сво ја рад на пра ва, а на ро чи то она ко ја су по ве за на с ма -
те рин ством – пра во на од су ство, ро ди тељ ску на кна ду и
слич но. За то је дру штву и са мим же на ма до не кле при -
хва тљи ви је да бу ду пр ве на уда ру.

(Прав ни ца Со фи ја Ман дић, елек трон ски бил тен 
УГС-а „Не за ви сност”, 3. март)

* * *
Фе ми ни зам је бор ба про тив на си ља. Фи зич ког, вер бал -
ног, еко ном ског и сим бо лич ког. Од та кве бор бе ко ри сти
не ће има ти са мо же не, већ бу квал но – сви. И то је пр ва
ствар ко ју тре ба раз у ме ти: фе ми ни зам ни је бор ба „за же -
не”, већ бор ба про тив на си ља и за рав но прав ност! А ако
ми сли те да су „же не да нас рав но прав не”, про чи тај те ста -
ти сти ке о бро ју уби је них же на у по ро дич ном и парт нер -
ском на си љу! Ни је ово пи та ње „ко је у пра ву”. Ово су чи -
ње ни це. Бор ба про тив па три јар ха та је сте бор ба за сло бо -
ду, а сло бо да је оно што љу ди при жељ ку ју, али и оно че -
га се пла ше.

(Дра ма тург Ми ле на Ми ња Бо га вац, елек трон ски бил -
тен УГС-а „Не за ви сност”, 3. март)

* * *

* * *
По сто ји чи тав низ де сни чар ских пор та ла ко ји су вр ло
ма лих ка па ци те та и вр ло оп скур них са др жа ја ко ји ши ре
дез ин фор ма ци је о ми гран ти ма. Дез ин фор ма ци је се кре -
ћу од не ких за и ста пот пу но ап сурд них – по пут, ре ци мо,
ве сти да су у Вр њач кој Ба њи по је ли све псе, па до не ких
дез ин фор ма ци ја у ко је је лак ше по ве ро ва ти: о не ким из -
вр ше ним зло чи ни ма, си ло ва њи ма, на па ди ма… Та хи сте -
ри ја ко ја у се би са др жи и огро ман ни во ксе но фо би је по -
ра сла је до тог ни воа да се ве о ма ла ко ши ре са др жа ји из
дру гих зе ма ља и да се пред ста вља ју као да су се де си ли у
Ср би ји или се ши ре са др жа ји, ве сти од пре осам или 10
го ди на ко је се пред ста вља ју као ак ту ел не. Чи ни се да чи -
та о ци има ју ве о ма сла бу кри тич ку дис тан цу, чим ви де
са др жај ко ји се ти че ми гра на та, ак ти ви ра се си стем пред -
ра су да и због то га та ко ла ко по ве ру ју.

(Но ви нар Сте фан Ја њић, Ра дио „Сло бод на Евро па”, 5.
март)

* * *
Ме диј ска и ин фор ма ци о на пи сме ност гра ђа на Ср би је је
на ни ском ни воу, па смо кре ну ли од то га, са же љом да
пу бли ци по ка же мо ка ко функ ци о ни ше про цес про из -
вод ње ве сти – до слов но про из вод ње. Као у не кој фа бри -
ци, ве сти се про из во де у скла ду с по тре ба ма тр жи шта,
јер све је тр го ви на. Же ли мо да код пу бли ке осве сти мо
овај про цес и ка же мо им да се за пи та ју, ка да сле де ћи пут
осе те да не ко га или не што мр зе, ко ме је то у ин те ре су.
За да так умет но сти је да нас ле чи и по пра вља, а по зо ри -
ште као та кво мо ра би ти ме сто сло бо де и раз во ја.

(Ре жи сер Вој кан Ар сић, „Блиц”, 7. март)

* * *
Не ми слим да мо ра те да не во ли те сво ју зе мљу да би сте
оти шли, ја сам са мо за во ле ла свет. Ме ни се тај свет до -
пао и хте ла сам да жи вим у ње му. До па ла ми се ка ко фо -
ни ја мно штва кул ту ра, до па ла ми се сло бо да у гла ви ко ја
вам до зво ља ва да оста не те оно што је сте или да по же ли -
те да се об ли ку је те ма ло дру га чи је за то што сте под ути -
ца јем ства ри ко је се око вас де ша ва ју и о ко ји ма учи те.
Ка да жи ви мо у ма њим си сте ми ма, до ђе до за си ће ња – да
не ма те ви ше мно го оп ци ја да бу де те из не на ђе ни, да ви -
ди те не што што ће ва ма би ти но во, а кад оде те не где где
вам се то ну ди, при ја вам. Ни сам ја све те но ве ства ри ни
во ле ла, али сам до би ла но ву пер спек ти ву да је свет ма ло
ве ћи. Та ши ри на ми се до па ла и за то сам ре ши ла да ту
оста нем ма ло ду же. Ни је ми па ло на па мет, ни ти сам са -
ња ла, да ће то би ти три де сет го ди на, ко ли ко је са да.

(Глу ми ца и ше фи це ка те дре на Ка ли фор ниј ском ин -
сти ту ту умет но сти Мир ја на Јо ко вић, „Да нас”, 7. март)
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КОНЦЕПТ

Ли ста „Vajdasági Magyar
Szövetség – Pásztor István – Са -
вез вој во ђан ских Ма ђа ра –
Иштван Па стор” за ре пу блич -
ке из бо ре има 250 кан ди да та,
ме ђу ко ји ма је тро је Пан че ва -
ца: на 62. ме сту је Мо ни ка Нађ,
на 102. Ср ђан Га јић, а на 245.
Иштван Бур јан.
Ре пу блич ка из бор на ко ми си -
ја про гла си ла је ли сту „Др Во -
ји слав Ше шељ – Срп ска ра ди -
кал на стран ка”. На њој је 250
име на, а на је да на е стом ме сту
је је ди ни Пан че вац – Пе тар Јо -
јић.
Ју сти на Пу пин Ко шћал из Пан -
че ва пре ма све му су де ћи би ће
по сла ник у На род ној скуп шти -
ни. Она је на осмом ме сту од
250 кан ди да та из бор не ли сте
„Иви ца Да чић – СПС, Је дин -
стве на Ср би ја – Дра ган Мар -
ко вић Пал ма”.
На из бор ној ли сти „Алек сан -
дар Ву чић – За на шу де цу” за
пар ла мен тар не из бо ре на ла зе
се дво је Пан че ва ца: на 17. ме -
сту је Сан дра Бо жић, а на 170.
Мар ко Мла де но вић.
По кра јин ска из бор на ко ми си -
ја про гла си ла је ли сту ко а ли -
ци је СПС–ЈС. На ли сти са 120
име на има пе то ро Пан че ва ца:

на 10. ме сту је Сми ља на Гла -
мо ча нин Вар га, 19. је Ан дри ја
Ни ша вић, 29. Ми ле Бо снић,
43. На да Кир бус, а 50. Ја дран -
ка Ја ху рић.
Из бор на ли ста Срп ске на пред -
не стран ке за по кра јин ске из -
бо ре са др жи 120 име на, а од
то га је сед мо ро на ших су гра -
ђан ки и су гра ђа на. На 10. ме -
сту је Ма ри на То ман, 14. је
Са ша Лев на јић, 22. Ива на Ро -
сић, 36. Иван Те шић, 40. Ве -
сна Фу рун џић, 69. Ми ли ца Бо -
жић, а на 81. ме сту је На да
Ми ла но вић.
Град ска из бор на ко ми си ја
про гла си ла је ли сту СНС-а за
ло кал не из бо ре у Пан че ву, на
чи јем че лу је Сло бо дан Ову -
ка, ди рек тор Оп ште бол ни це.
На вр ху ли сте су Са ша Лев на -
јић, Дра га на Ку пре ша нин,
Мар ко Мла де но вић, Ма ја Вит -
ман и гра до на чел ник Са ша
Па влов.
Но ва стран ка ће уче ство ва ти
на из бо ри ма за ка за ним за 26.
април под сло га ном „Бор ба за
Ср би ју – Но ва стран ка”, са оп -
штио је пред сед ник те пар ти -
је Зо ран Жив ко вић. Он ка же
да стран ка за сад не пре по зна -
је не ког ко би по ред ње мо гао

да се пред ста ви као пра ва
опози ци ја са да шњој вла сти,
па ће нај ве ро ват ни је иза ћи
само стал но.
Глав ни од бор „До ста је би ло”
до нео је од лу ку о бој ко ту из бо -
ра на свим ни во и ма. Пре ма
њи ма, да би бој кот био успе -
шан, до вољ но је да из бо ре бој -
ко ту је кре ди бил на опо зи ци ја –
СЗС, ПСГ и ДЈБ, од но сно да на
из бо ре иза ђе ма ње од 40 од сто
упи са них би ра ча.
Сло бо дан Бу га рин, пот пред -
сед ник ГО На род не стран ке,
по звао је су гра ђан ке и су гра -
ђа не да 26. апри ла по но во вра -
те дух сло бо де у Пан че во и бој -
ко том из бо ра по ка жу да су по -
себ ни, сло бод ни и са мо сво ји.
До дао је да је „Пан че во увек
би ло опо зи ци о ни град за
понос”.
Де мо крат ска стран ка ће бој -
ко то ва ти пред сто је ће из бо ре
на свим ни во и ма, ка же по ве -
ре ник ГО ДС-а Ми лош Мар -
ко вић. Он сма тра да „не по -
сто је еле мен тар ни усло ви за
одр жа ва ње сло бод них и по -
ште них из бо ра”, те да је стра -
нач ка „од лу ка ја сна и не дво -
сми сле на”, чи ме ће се „ис пу -
ни ти и зах те ви гра ђа на ко ји

су уче ство ва ли с на ма на про -
те сти ма у Пан че ву”. Мар ко -
вић је до дао да „бој кот ни је

сам по се би циљ, већ сред ство
да до ђе мо до по ште них из бо -
ра на ко ји ма ће гра ђа ни има -
ти мо гућ ност да сло бод но би -
ра ју и без при ти са ка гла са ју”.

ВЕ СТИ – ПАР ЛА МЕН ТАР НИ ИЗ БО РИ 2020. ГО ДИ НЕ – ВЕ СТИ

У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ СА ВЕ ТА ЕВРО ПЕ

Уна пре ђе ње ра да ло кал не са мо у пра ве
Циљ ства ра ње
модерног
службеничког система,
за сно ва ног на
компетен ци ја ма,
знањима и ве шти на ма

За по чет је про цес мо дер ни за -
ци је слу жбе нич ког си сте ма у
пе де сет гра до ва и оп шти на у
Ср би ји, ко ји су до би ли по др -
шку Са ве та Евро пе и Европ ске
уни је за струч но уса вр ша ва ње
за по сле них и ус по ста вља ње си -
сте ма упра вља ња људ ским ре -
сур си ма у ло кал ним са мо у пра -
ва ма. Ме ђу њи ма је и Пан че во.

Овај про цес уна пре ђе ња ра -
да део је про гра ма по ме ну тих
европ ских ин сти ту ци ја „Упра -
вља ње људ ским ре сур си ма у
ло кал ној са мо у пра ви – фа за 2”,
ко ји ће тра ја ти до кра ја 2021.
Циљ је ства ра ње мо дер ног слу -
жбе нич ког си сте ма, за сно ва ног
на ком пе тен ци ја ма, зна њи ма
и ве шти на ма у скла ду са европ -
ским стан дар ди ма и прин ци -
пи ма до бр ог упра вља ња у ло -
кал ним са мо у пра ва ма.

Ло кал не са мо у пра ве ко је су
укљу че не у овај про грам до биле

су тзв. па ке те по др шке; то зна -
чи да ће оне то ком на ред них
го ди ну да на има ти по др шку
екс пе ра та Са ве та Евро пе, уз
чи ју ће по моћ ме ња ти си стем
упра вља ња људ ским ре сур си -
ма. Тај про цес под ра зу ме ва
низ ак тив но сти, ко је ће до -
при не ти по бољ ша њу ква ли те -
та ра да упра ве у це ли ни и во -
ди ти к то ме да упра ва по ста -
не до бар сер вис гра ђа ни ма и
при вре ди. За сад је ура ђе на
про це на учин ка и раз ви је ни

су опе ра тив ни пла но ви за уна -
пре ђе ње сле де ћих обла сти: ор -
га ни за ци ја и пла ни ра ње људ -
ских ре сур са, по пу ња ва ње рад -
них ме ста, струч но уса вр ша -
ва ње и оспо со бља ва ње, као и
оце њи ва ње за по сле них, ди сци -
плин ска од го вор ност и жал -
бени по сту пак и ко му ни ка ци -
ја, ети ка, вред но сти и кул ту -
ра ор га ни за ци је.

По ред на шег гра да, у Ју жно -
ба нат ском управ ном окру гу „па -
ке те по др шке” до би ли су Kовин

и План ди ште. Ове ло кал не са -
мо у пра ве ће мо ћи да уче ству ју
и на по себ ном по зи ву за до де -
лу фи нан сиј ских сред ста ва до
30.000 евра за спро во ђе ње ор -
га ни за ци о них про ме на у ло -
кал ним ад ми ни стра ци ја ма.

Про грам је вре дан че ти ри
ми ли о на евра, за јед нич ки га
фи нан си ра ју Европ ска уни ја и
Са вет Евро пе, а спро во ди Са -
вет Евро пе у са рад њи с Ми ни -
стар ством др жав не упра ве и
ло кал не са мо у пра ве (МДУЛС)
и Стал ном кон фе рен ци јом гра -
до ва и оп шти на (СKГО). На -
кон пр ве фа зе про гра ма – од
2016. до 2018. го ди не – у окви -
ру ко је је кроз раз ли чи те обу ке
про шло ви ше од 1.500 уче сни -
ка, а два де сет ло кал них са мо -
у пра ва успе шно са ра ђи ва ло,
дру га фа за про гра ма за по че та
је у де цем бру 2018. и тра ја ће
до де цем бра 2021.

Про грам ће ак тив но по др -
жа ти и рад На ци о нал не ака де -
ми је за јав ну упра ву, цен трал -
не ин сти ту ци је за струч но уса -
вр ша ва ње др жав них слу жбе ни -
ка и Са вет за струч но уса вр ша -
ва ње за по сле них у ло кал ним
са мо у пра ва ма.

ОТ КА ЗА НИ ПО ЛИ ТИЧ КИ СКУ ПО ВИ ЗБОГ КО РО НА ВИ РУ СА

НЕ ДЕ ЉЕ БЕЗ ЈАВ НОГ ОКУ ПЉА ЊА
Ко нач но сло жни око не че га:
на пред ња ци, Са вез за Ср би ју и
По крет сло бод них гра ђа на не -
ће про мо ви са ти сво је стра нач -
ке иде је у на ред ном пе ри о ду

Исто вре ме но – у сре ду, 11. мар -
та – пред из бор не ску по ве су
от ка за ли нај ве ћи по ли тич ки
ак те ри. Пред сед ник Ср би је и
Срп ске на пред не стран ке Алек -
сан дар Ву чић од лу чио је из
пре вен тив них раз ло га, ка ко би
се из бе гло ши ре ње ко ро -
на ви ру са, да се от ка жу сви
пар тиј ски ску по ви до 1.
апри ла. Он је чла но ви ма
стран ке ре као да је здра вље
гра ђа на нај ва жни је.

Пре ма аген циј ским ве -
сти ма, и опо зи ци ја ко ја
бој ко ту је из бо ре за ка за не
за 26. април от ка за ла је сво -
је ак тив но сти из истог раз ло га.
Са вез за Ср би ју (СЗС) и По -
крет сло бод них гра ђа на (ПСГ)
од лу чи ли су да до да љег от ка -
жу све ску по ве пла ни ра не у
кам па њи бој ко та због опа сно -
сти од ши ре ња ко ро на ви ру са,
а „Две ри”, ко је су део СЗС-а,
тра же да се цео из бор ни про -
цес од ло жи.

СЗС је пред ло жио Вла ди Ср -
би је ме ре за ко је сма тра да ће
за шти ти ти ста нов ни ке од по -
тен ци јал не за ра зе ви ру -
сом Ко вид-19, ме ђу
ко ји ма је и за бра на
јав них оку пља ња
на отво ре ном и
у за тво ре ном
про стору.

Пре ма том пред ло гу, нео п ход -
но је да се про пи ше оба ве за
пот пу не кућ не изо ла ци је љу ди
ко ји до ла зе из за ра же них под -
руч ја, при вре ме но за тво ре све
пред школ ске и школ ске уста -
но ве, као и сви фа кул те ти, те
да се обез бе ди кон тро ли са но
снаб де ва ње ма ска ма здрав стве -

них рад ни ка, за по сле них на
гра нич ним пре ла зи ма, као и
свих оста лих при мар но угро -

же них ка те го ри ја ста нов -
ни штва.

Уз то, Са вез за Ср би ју
пред ла же и да се свим
пред у зе ћи ма пре по ру -

чи да омо гу ће
за по сле ни -

ма да ра де од ку ће у
на ред ном пе ри о ду, а по зи ва
Вла ду да из ра ди еко ном ски
план за по моћ ком па ни ја ма и
за по сле ни ма ко ји ће пре тр пе -
ти по сле ди це ко ро на ви ру са, а
он би, пре ма њи хо вом ми шље -
њу, мо рао да се ба зи ра на сма -
ње њу оп те ре ће ња на за ра де у

на ред ном пе ри о ду, усме ра ва -
њу сред ста ва пла ни ра них за
ин фра струк тур не про јек те на
по моћ љу ди ма ко ји ће оста ти
без по сла, на бав ци нео п ход не
ме ди цин ске опре ме и сред ста -
ва за за шти ту, уво ђе њу стро ге
кон тро ле це на по тен ци јал но
де фи ци тар них про из во да, те
по ве ћа њу пла та ле ка ра и ме -
ди цин ског осо бља.

По крет сло бод них гра ђа на
та ко ђе је са оп штио да не ће уче -
ство ва ти у јав ним оку пља њи -
ма, про те сти ма, три би на ма и
оста лим ак тив но сти ма у окви -
ру кам па ње бој ко та у Ср би ји,
све док тра је опа сност од да -

љег ши ре ња ко ро на ви ру са.
ПСГ сма тра да је то је ди -
на од го вор на од лу ка за по -

ли тич ку ор га ни за ци ју и по -
зи ва пред став ни ке вла сти

да се по ста ве од го вор но у ве -
зи с ко ро на ви ру сом.

Бо шко Об ра до вић, ли дер по -
кре та „Две ри”, ми шље ња је да
цео из бор ни про цес у Ср би ји
тре ба од ло жи ти због опа сно -
сти од ши ре ња ко ро на ви ру са,
али и, ка ко ка же, не ре гу лар -
но сти ко је су уо че не и пре рас -
пи си ва ња из бо ра.

Страну припремио
Синиша 

Трајковић
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РЕ КОН СТРУ И СА НО ДЕЧ ЈЕ ОДЕ ЉЕ ЊЕ СТО МА ТО ЛО ГИ ЈЕ 

За здрав осмех пан че вач ке де це
НИС до ни рао пет на ест
мили о на ди на ра

Кре нуо ка ра ван
„Заједници за јед но”

У До му здра вља Пан че во у по не де -
љак, 9. мар та, све ча но је отво ре но ре -
но ви ра но Оде ље ње деч је и пре вен -
тив не сто ма то ло ги је, чи ју је ком плет -
ну ре кон струк ци ју и на бав ку са вре -
ме не опре ме фи нан си ра ла ком па ни -
ја НИС у окви ру про гра ма „За јед ни -
ци за јед но”.

По ред ре кон струк ци је Оде ље ња
деч је сто ма то ло ги је, ком па ни ја НИС
је до ни ра ла сред ства за на бав ку са -
ни тет ског во зи ла Слу жби хит не по -
мо ћи До ма здра вља Пан че во с
транспорт ним ин ку ба то ром за но во -
ро ђе не бе бе, чи ме су знат но уна пре -
ђе ни ква ли тет и без бед ност у пру -
жа њу здрав стве не за шти те пре вре -
ме но ро ђе ној де ци, но во ро ђен ча ди
и одој ча ди.

Од го вор ни пре све га

Све ча но сти ко ја је ор га ни зо ва на у До -
му здра вља Пан че во при су ство ва ли
су пред став ни ци ком па ни је НИС, ло -
кал не са мо у пра ве, као и осо бље те
здрав стве не уста но ве.

Вла ди мир Га гић, ди рек тор Бло ка
Пре ра да НИС-а, ис та као је зна чај ну
са рад њу ко ју ком па ни ја ре а ли зу је с

Гра дом Пан че вом у окви ру дру штве -
но од го вор них про је ка та.

– Ре а ли за ци ја про јек та у До му здра -
вља Пан че во део је на шег про шло го -
ди шњег кон кур са „За јед ни ци за јед -
но”. За два на ест го ди на про гра ма НИС
је у град Пан че во уло жио 167 ми ли о -
на ди на ра и ре а ли зо вао 137 про је ка -
та ко ји су уна пре ди ли жи вот за јед ни -
це. И у на ред ном пе ри о ду на ста ви ће -
мо успе шну са рад њу с Пан че вом, а
део те по др шке би ће ре а ли зо ван кроз
по др шку без бед но сти де це и уна пре -
ђе њу обра зов ног си сте ма у шко ла ма
у Пан че ву – ре као је Га гић.

Са ша Па влов, гра до на чел ник Пан -
че ва, на вео је да ком па ни ја НИС по -
ка зу је из у зет ну дру штве ну од го вор -
ност пре ма ло кал ним са мо у пра ва ма
и сре ди на ма у ко ји ма по слу је и да
наш град већ два на ест го ди на са ра -
ђу је с том ком па ни јом на про гра му
„За јед ни ци за јед но”.

– Про шле го ди не у окви ру овог
про гра ма ком па ни ја је фи нан си ра ла
сек тор здрав стве не за шти те, пре све -
га здрав стве них уста но ва у ко ји ма се
ле че нај мла ђи. За хва љу ју ћи овој са -
рад њи град је до био во зи ло хит не
по мо ћи с тран спорт ним ин ку ба то -
ром за бе бе, а ни шта ма ње ни је ва -
жна ни ре кон струк ци ја деч јег сто -
ма то ло шког оде ље ња, бу ду ћи да зна -
мо ко ли ко је за де цу од ла зак код зу -
ба ра стре сан и ко ли ко је ва жно да се
ту осе ћа ју при јат но – ре као је гра до -
на чел ник.

Сто јан Ви ше кру на, ди рек тор До ма
здра вља Пан че во, за хва лио је ком па -
ни ји НИС на по др шци и ис та као ње -
ну ва жност за ту здрав стве ну уста но -
ву. Ка ко је ре као, ово је пр ва ре кон -
струк ци ја Оде ље ња деч је сто ма то ло -
ги је у по след њих че тр де сет го ди на и
са да је рад ове здрав стве не уста но ве
уна пре ђен.

– Де ци ће се омо гу ћи ти да се ле че
у знат ном дру га чи јем и леп шем ам -
би јен ту. Деч ја сто ма то ло ги ја је је ди -
на на те ри то ри ји оп шти не Пан че во и
ова мо до ла зе сва де ца из пред школ -
ских и школ ских уста но ва, што још
ви ше ис ти че зна чај до на ци је – ре као
је на кра ју Ви ше кру на.

Опре ма ње здрав стве них цен та ра

Исто вре ме но, за по сле ни у НИС-у,
чла но ви Клу ба во лон те ра, ор га ни зо -
ва ли су и ак ци ју улеп ша ва ња про -
сто ра Оде ље ња деч је сто ма то ло ги је,
као и уре ђе ње ула за у Дом здра вља.
Овом до на ци јом, вред ном укуп но
пет на ест ми ли о на ди на ра, ујед но је
от по чео и ово го ди шњи ка ра ван „За -
јед ни ци за јед но”, ко ји ће за јед но с
НИС-овим во лон те ри ма оби ћи здрав -
стве не уста но ве об у хва ће не тим про -
гра мом. НИС је по др жао два де сет
про је ка та за уна пре ђе ње здрав стве -
них ин сти ту ци ја ши ром Ср би је, ка -
ко кроз на бав ку са вре ме них ме ди -
цин ских апа ра та и опре ме, та ко и
кроз улеп ша ва ње про сто ри ја у тим
ин сти ту ци ја ма. Пре ма ре чи ма над -
ле жних у ком па ни ји, на овај на чин
НИС же ли да до при не се да нај мла -
ђи па ци јен ти у Ср би ји, као бу дућ -
ност на ше зе мље, има ју нај ква ли тет -
ни је усло ве за ле че ње.

Да под се ти мо, про грам дру штве не
од го вор но сти НИС-а „За јед ни ци за -
јед но” тра је већ два на ест го ди на и ре -
а ли зу је се у са рад њи с ло кал ним за -
јед ни ца ма ши ром Ср би је. До са да је
по др жа но ви ше од 950 про је ка та из
раз ли чи тих обла сти, вред них 1,2 ми -
ли јар де ди на ра, а њи хо вом ре а ли за -
ци јом је уна пре ђен ква ли тет жи во та
гра ђа на.

ШКО ЛЕ ДО БИ ЛЕ ДО ПИС

Ми ни стар ство на ре ђу је
Ми ни стар ство про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја упу ти ло је
оба ве зу ју ћу пре по ру ку свим основ -
ним и сред њим шко ла ма у Ре пу -
бли ци Ср би ји, а циљ је пре вен ци ја
ши ре ња евен ту ал не ин фек ци је.

У до пи су се на во ди да је по треб -
но да шко ле ре дов но одр жа ва ју
школ ски про стор, про ве тра ва ју учи -
о ни це, да се ре дов но пра зне кор пе
за от пат ке, дез ин фи ку ју по до ви, зи -
до ви, вра та и по вр ши не школ ских
клу па. У школ ским то а ле ти ма мо -
ра би ти са пу на, као и у учи о ни ца -
ма и тр пе за ри ја ма. По ред то га, по -
треб но је да за по сле ни под сти чу
уче ни ке да пе ру ру ке; да им го во ре
да не до ди ру ју очи, уста и нос нео -
пра ним ру ка ма. Ђа ци не сме ју да
раз ме њу ју хра ну и да ко ри сте исте
ча ше и фла ши це за во ду.

Шко ле мо ра ју у свим раз ре ди ма
да одр же ча со ве оде љен ских ста -
ре ши на ко ји ће би ти по све ће ни
одр жа ва њу лич не хи ги је не и не по -
сред ног окру же ња. С дру ге стра не,
за по сле ни у шко ла ма не сме ју да
ши ре па ни ку и не про ве ре не ин -
фор ма ци ја, а ро ди те љи ма и уче -
ни ци ма се пре по ру чу је да од ло же
про сла ве и дру же ња.

Ми ни стар ство пре по ру чу је да, у
окви ру на став них и ван на став них
ак тив но сти, тре ба пла ни ра ти, у
скла ду с пред мет ном об ла шћу, вас -
пит но-здрав стве не те ме од но сно
упо зна ва ње с пу те ви ма ви ру сних
ин фек ци ја и ин фор ми са ња.

„БО РИ САВ ПЕ ТР ОВ БРА ЦА”

Обележен дан школе
По во дом да на шко ле „Бо ри сав Пе -
тр ов Бра ца”, у пе так, 6. мар та, у
тој обра зов ној уста но ви одр жа на
је све ча на при ред ба, уз при су ство
број них го сти ју, бив ших и са да -
шњих уче ни ка шко ле, ро ди те ља и
на став ни ка. Сви они ужи ва ли су у
бо га том и ра зно вр сном кул тур но-
умет нич ком про гра му ко ји су при -
пре ми ли ђа ци уз по др шку сво јих
на став ни ка.

При ред ба је, као и сва ке го ди не,
за по че ла игра ма ма ли ша на из вр -
ти ћа „Сун це”, по том су се ни за ле
ре ци та ци је на срп ском и ен гле -
ском је зи ку, а пу бли ка је мо гла да
чу је и сти хо ве Сте ва на Ра ич ко ви -
ћа, Ми ро сла ва Ан ти ћа, Дра га на
Лу ки ћа.

Уче ни ци Основ не ба лет ске шко -
ле „Ди ми три је Пар лић” пред ста -
ви ли су се ба ле том Пе тра Иљи ча
Чај ков ског „Го ди шња до ба” и –
оду ше ви ли пу бли ку. При сут ни су
ужи ва ли и у ита ли јан ској му зи ци
и пе сми „Амо ре мио”, ко ју су из -
ве ли ђа ци ше стог раз ре да. Чла но -
ви КУД-а „Је дин ство” су игра ма
из раз ли чи тих кра је ва на ше зе -
мље по ка за ли свој рас ко шан та -
ле нат. Зву ци фла у те и ги та ре би -
ли су део про гра ма ове при ред бе,
на ко јој су ду хов ну и поп-му зи ку
из во ди ли Са ва Ла за ров и на став -
ни ца му зич ке кул ту ре. По себ ну
па жњу гле да ла ца је при ву кла дра -
ма ти за ци ја и адап та ци ја пе сме Ду -
шка Ра до ви ћа „За ми сли те, де цо”,
ко ју су из ве ли уче ни ци из про ду -
же ног бо рав ка.

По тре бе пан че вач ке
привре де ра сту из 
го ди не у го ди ну

Не мач ке ком па ни је
заинте ре со ва не за
унапређи ва ње на ста ве 
у струч ним шко ла ма

Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех -
но ло шког раз во ја при ре ди ло je про -
шлог че тврт ка, 5. мар та, у ве ли кој
са ли град ске ку ће, про мо ци ју на ци -
о нал ног мо де ла ду ал ног и пред у зет -
нич ког обра зо ва ња. Циљ тог ску па
био је ин фор ми са ње уче ни ка о пред -
но сти ма ду ал ног обра зо ва ња, до са -
да шњим ис ку стви ма и при ме ри ма
до бре прак се у им пле мен та ци ји За -
ко на о ду ал ном обра зо ва њу, ко ји се
при ме њу је од сеп тем бра 2019. го ди -
не. Уче ни ци, ро ди те љи, пред став ни -
ци шко ла, ком па ни ја, школ ских упра -
ва, ре ги о нал них при вред них ко мо -
ра и оста ли за ин те ре со ва ни има ли
су при ли ку да са зна ју ви ше о ре -
зулта ти ма ко ји су по стиг ну ти у
претход ном пе ри о ду у ду ал ном
образо ва њу.

По ред пред став ни ка Гра да Пан че -
ва, овом ску пу су при су ство ва ли пред -
став ни ци Ми ни стар ства про све те,
науке и тех но ло шког раз во ја Ре пу -
бли ке Ср би је, По кра јин ског се кре та -
ри ја та за обра зо ва ње, про пи се, управу
и на ци о нал не ма њи не – на ци о нал не
за јед ни це, При вред не ко мо ре Ср би је
и Ре ги о нал не при вред не ко мо ре Ју -
жно ба нат ског окру га, по сло дав ци,
запо сле ни у шко ла ма и уче ни ци с
роди те љи ма.

Прак са као при о ри тет

По моћ ни ца ми ни стра про све те, на у -
ке и тех но ло шког раз во ја Га бри је ла
Гру јић у свом обра ћа њу је на гла си ла
да Ср би ја има до бар обра зов ни си -
стем, а да се ду ал ним обра зо ва њем
да је до дат на вред ност обра зо ва њу.
Она је из ра зи ла за до вољ ство што су у
Пан че ву све сред ње шко ле укљу че не
у ду ал ни мо дел обра зо ва ња.

– Ра ду је ме до са да шњи ре зул тат.
За три и по го ди не смо об у хва ти ли
104 шко ле са ско ро 7.000 уче ни ка, а
од ове школ ске го ди не укљу чи ће мо
и не ких 900 ком па ни ја. На те ри то -
ри ји Вој во ди не по мо де лу ду ал ног

обра зо ва ња се шко лу је ви ше од 1.800
уче ни ка у 82 оде ље ња, 15 ло кал них
са мо у пра ва, 24 сред ње струч не шко -
ле, осам под руч ја ра да, за 17 обра -
зов них про фи ла. Од на ред не школ -
ске го ди не у Ср би ји ће би ти, у скла ду
са из ја ва ма о на ме ри ком па ни ја, чак
3.345 ме ста за ду ал но обра зо ва ње,
што је за хи ља ду ви ше не го про шле –
ре кла је Га бри је ла Гру јић и до да ла
да ђа ци тре ба да бу ду све сни да те о -
риј ска зна ња ни су до вољ на за же ље -
на за ни ма ња.

У па нел-ди ску си ји су уче ство ва ли
пред став ни ци пан че вач ких ком па ни -
ја. Они су на ве ли да је до бро бит ду -
ал ног обра зо ва ња ве ли ка ка ко за при -
вре ду, та ко и за уче ни ке. Ис та кли су
да, по ред струч них ком пе тен ци ја, ђа -
ци то ком бо рав ка у ком па ни ји раз ви -
ја ју и тим ски дух и свест о зна ча ју
без бед но сти и здра вља на ра ду. Сво ја
ис ку ства с при сут ни ма су по де ли ли и
уче ни ци ко ји по ха ђа ју ду ал не обра -
зов не про фи ле, али и пред став ник
Ма шин ске шко ле Пан че во, ко ја је пр -
ва у Ср би ји би ла укљу че на у пи лот-

про је кат обра зо ва ња сред њо шко ла ца
по ду ал ном мо де лу.

Не над Дој чи но вић, ди рек тор те пан -
че вач ке струч не шко ле, ис та као је да
је из у зет но за до во љан ефек ти ма овог
мо де ла обра зо ва ња, тј. уче ња кроз
прак ти чан рад.

– Ду ал но обра зо ва ње омо гу ћа ва уче -
ни ци ма да стек ну још бо ља прак тич -
на зна ња и ис ку ства и да лак ше од го -
во ре зах те ви ма при вре де, а с дру ге
стра не, при вред ни ци мо гу да стек ну
увид у уче нич ка зна ња и да их ка сни -
је за по сле. На ша шко ла по овом про -
гра му шко лу је уче ни ке на сме ро ви ма
ме ха ни чар мо тор них во зи ла, опе ра -
тер ма шин ске об ра де и бра вар-за ва -
ри вач. Пла ни ра мо да уве де мо ду ал но
обра зо ва ње и за сме ро ве тех ни чар
ком пју тер ског кон стру и са ња, тех ни -
чар ком пју тер ског упра вља ња и тех -
ни чар ме ха тро ни ке – ре као је Не над
Дој чи но вић.

Про блем у на ја ви

На до га ђа ју су би ли пред ста вље ни и
на ци о нал ни оквир ква ли фи ка ци ја и

ње гов зна чај за раз вој ду ал ног обра -
зо ва ња, као и пу бли ка ци ја по све ће на
ду ал ном обра зо ва њу. Пред ста вље на
је и Стра те ги ја ко му ни ка ци је за по -
др шку спро во ђе њу ду ал ног обра зо ва -
ња. Све ово на ста ло је као део про јек -
та Швај цар ске аген ци је за раз вој и
са рад њу „По др шка у раз во ју и ус по -
ста вља њу На ци о нал ног мо де ла ду ал -
ног обра зо ва ња у Ср би ји”.

С до ла ском не мач ких ком па ни ја
„Бро зе” и ZF у Пан че во на ша ло кал на
за јед ни ца је по себ но за ин те ре со ва на
за ова кав мо дел струч ног уса вр ша ва -
ња, јер је у се вер ној ин ду стриј ској зо -
ни по тра жња за ква ли тет но об у че ним
рад ни ци ма по ра сла. Већ од на ред не
школ ске го ди не ђа ци пан че вач ких
струч них шко ла по ла зе на прак су у
ZF, а уско ро стар ту је и по гон за ду бо -
ку пре ра ду у Ра фи не ри ји и већ са да
НИС од струч них шко ла по тра жу је
бу ду ће рад ни ке. Ка да се и „Бро зе” бу -
де укљу чио у „тр ку” за сред њо школ -
ци ма, оста је отво ре но пи та ње да ли
ће би ти до вољ но ђа ка да се за до во ље
прох те ви при вре де.

ПРЕД СТА ВЉЕН НА ЦИ О НАЛ НИ МО ДЕЛ ДУ АЛ НОГ И ПРЕД У ЗЕТ НИЧ КОГ ОБРА ЗО ВА ЊА

ПАН ЧЕ ВО ЈЕ ЛИ ДЕР ДУ АЛ НОГ ОБРА ЗО ВА ЊА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Ме зо те ра пи ја те ла је ме то да
уно са од ре ђе них ак тив них суп -
стан ци у сред њи слој ко же –
ме зо дерм. У естет ској ме ди -
ци ни се ко ри сти за ски да ње
ма сних на сла га, стри ја и це -
лу ли та. У за ви сно сти од ин -
ди ка ци је, спе ци јал но спра вље -
ни кок те ли са сто је се од пре -
па ра та ви та ми на, ен зи ма, ко -
ла ге на, ли по ли ти ка, оли го е -
ле ме на та итд. Уба цу ју се у слој
ко же на ду би ни од че ти ри до
три на ест ми ли ме та ра, за ви -
сно од ре ги је ко ја се тре ти ра.

Ви та ми ни, ми не ра ли, ами -
но ки се ли не, EGF (епи дер мал -
ни фак тор ра ста), FGF (фи -
бро бла сни фак тор ра ста), стем
ће ли је и оли го е ле мен ти по -
треб ни за пра вил ну ис хра ну

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

Шта је ме зо те ра пи ја,
а шта ли по ли за?

(Не)ви дљи во

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

У на шем на ро ду по сто ји уве ре ње да ни јед на

биљ ка не чи сти та ко до бро крв и си стем за ва ре -

ње као сре муш. По зна та и под на зи ви ма ме две -

ђи или ди вљи лук, ова биљ ка има ја ко деј ство на

црев не па ра зи те, спре ча ва ин фек циј ске упа ле

слу зо ко же цре ва, сни жа ва ви сок крв ни при ти -

сак, а ујед но је и од лич на од бра на од гри па и

гро зни це.

Сре муш по вољ но де лу је и на кар ди о ва ску лар -

ни си стем, спре ча ва ар те ри о скле ро зу и от кла ња

не са ни цу и не све сти цу. Ра не ко је те шко за ра ста -

ју би ва ју бр зо из ле че не ако се пре ма жу све жим со ком од сре му ша.

Сре муш ће те про на ћи на вла жним ли ва да ма бо га тим ху му сом, на

се но ви тим вла жним плод ним рав ни ца ма, ис под жбу но ва и у ли сто -

пад ним и пла нин ским шу ма ма. У ле ко ви те свр хе се ко ри сте ли сто -

ви и лу ко ви це. Ипак, бер ба сре му ша ни ка ко се не пре по ру чу је не ис -

ку сним осо ба ма, с об зи ром на то да кон зу ма ци ја би ља ка ко је су

слич не сре му шу, на ро чи то мра зов ца и ђур ђев ка, мо же до ве сти до

тро ва ња и смр ти. Сре муш ће те пре по зна ти по ка рак те ри стич ном ми -

ри су ли сто ва, ко ји под се ћа на бе ли лук.

Као за чин, сре муш се ко ри сти та ко што се ње го ви све жи ли сто ви

исец ка ју и до да ју у су пе, чор бе, ума ке, са ла те и је ла од ме са, или се

њи ме по спе хлеб.

Тинк ту ра од сре му ша: сит но на сец ка ним ли сто ви ма или лу ко ви -

ца ма рас тре си то на пу ни ти бо цу до гр ли ћа, а за тим ма су пре ли ти ра -

ки јом од жи та или не ком дру гом до ма ћом ра ки јом ја чи не 38–40%.

Бо цу др жа ти че тр на ест да на на сун цу или на то плом.

Ви но од сре му ша: пу ну ша ку сит но на сец ка них ли сто ва про ку ва ти

у че тврт ли тра бе лог ви на и по уку су за сла ди ти ме дом или си ру пом.

То ком да на пи ти по ла ко, гу тљај по гу тљај.

Сре муш – моћни
чи стач ор га ни зма

ко же апли ку ју се ма лом
иглом у сре ди шњи део ко же.
Они до при но се де ток си ка ци -
ји и по пра вља њу оп штег ста -
ња ор га ни зма. За сва ког па -
ци јен та се при пре ма по себ -
на ком би на ци ја суп стан ци
ко је успе шно од стра њу ју це -
лу лит, као што су Л-кар ни -
тин и ко фе ин.

Ме зо те ра пи ја те ла се мо -
же ра ди ти и дер ма ро ле ром,
чу до твор ним ваљ ком са пре -
ко 1.200 игли ца од два или
три ми ли ме тра. Трет ман се
ра ди на чи стој ко жи лич ним
ро ле ром, ко ји се ко ри сти са -
мо за ту осо бу. Ваљ ком се пре -
ла зи у свим прав ци ма по ко -
жи. Та ко се отва ра ју по ре за
унос ме зо кок те ла и пра ве ми -
кро по вре де ко је сти му ли шу
ства ра ње ко ла ге на. Без об зи -
ра на то да ли се ра ди ин јек -
ци о но или дер ма ро ле ром, по -
треб но је по на вља ти трет ман
јед ном не дељ но, а број до ла -
за ка за ви си од ко ли чи не це -
лу ли та и ма сних на сла га.

Ли по ли за је не хи рур шко
од стра њи ва ње ма сних на сла -
га с по је ди них ре ги ја на те лу
(сто ма ка, бу ти на, бе да ра, над -
лак ти ца, под ваљ ка…). Ре зул -
та ти су од лич ни, ви дљи ви у и
оби му и у бро ју из гу бље них
ки ло гра ма. Ме то да је не за -
ме њи ва за ци ља но от кла ња -
ње ви шка, са истим ефек том
као ли по сук ци ја, али без опо -
рав ка и по сле ди ца. Пре ки ну -
ти лан ци ма сних на сла га ели -
ми ни шу се при род ним пу тем.
Иста ре ги ја те ла се по но во
тре ти ра на три не де ље до же -
ље ног ре зул та та.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, од ка да смо на -
пра ви ли пр ве ко ра ке сво јом
жи вот ном ста зом, да је мо све
од се бе да за ди ви мо дра ге љу -
де око нас. Та ко од ра ста мо
гра де ћи илу зи ју соп стве ног
од ра за у ту ђим ре ак ци ја ма.

Иден ти фи ку је мо се са сли -
ком ко ју смо из гра ди ли на
осно ву оног што
су нам дру ги ре -
кли да је ва жно.
С вре ме ном уса -
вр ши мо при ка -
зи ва ње ви дљи -
вог де ла нас ко -
ји се укла па у
с в а  к о  д н е в  н а
„та ко тре ба ња” и
по  жељ но  сти .
Та ко то „ви дљи -
во” по ста је па -
ра ван иза ко јег
са кри ва мо пи -
та ња, стра хо ве,
не до у ми це, же -
ље, сум ње... Ви дљи во се са -
свим до бро укла па у јед но -
лич ност сва ко дне ви це и пру -
жа осе ћај си гур но сти све док
се у јед ном тре нут ку не по бу -
ни оно „не ви дљи во” тра же ћи
да се про би је кроз зид све га
што смо на тр па ли у се бе и на
се бе же ле ћи да ис так не мо ви -
дљи ву и при хва тљи ву стра ну.
Не мо гу ће је одр жа ти тај зид
чвр стим, јер је по ста вљен на

крх ким те ме љи ма пред ра су -
да, кри ви це и из бе га ва ња ка -
зне. Го ди на ма спу та ва не же -
ље и та лен ти ко ји су пра ви
од раз на ше је дин стве но сти
по ку ша ва ће да про би ју зид
ко ји је ви дљив и леп спо ља,
али ни је по ме ри ду ше и не
од ра жа ва свр ху по сто ја ња са -
да и ов де. Пре су дан је мо ме -
нат ка да поч не мо да се пи та -
мо да ли је то то. Све што смо
учи ли, за вр ши ли, по ста ли...
све по хва ле, ди пло ме, при -
зна ња, ве зе и од но си с дру ги -
ма... Све је ту, ура ди ли смо
до бру фа са ду нас са мих и,
уме сто да ужи ва мо у пло до -
ви ма свог ра да, осе ћа мо пра -
зни ну, ту гу, не за до вољ ство,
же љу за про ме ном. 

Оно не ви дљи во у на ма по -
кре ће нам ми сли и по чи ње
да пра ви но ву ре ал ност ко ја
од го ва ра ко ли чи ни љу ба ви
ко ју има мо за се бе и дру ге.

Не по ве ре ње и
не  си  гур  ност
про јек ту ју нам
ствар ност без
по др шке и раз -
у ме ва ња, јер их
не ма мо ни за
се бе. Гу бе ћи
ши ру сли ку,
ф о  к у  с и  р а  н и
смо са мо на по -
вре ђе ност и
пре ва ру ко ја је
у ства ри од раз
од соп стве ног
„ в и  д љ и  в о г ”
зида.

Пре по зна ће мо сна гу на шег
не ви дљи вог је ди но ка да је во -
ђе на љу ба вљу. По сте пе но се
ме ња и наш лич ни из раз и
на чин на ко ји нас при хва та ју
дру ги. Од нас са мих за ви си
ка да ће мо и на ко ји на чин
раз би ти при ви де и до пу сти -
ти да пу тем та ле на та, во ђе ни
љу ба вљу, по ста ви мо но ву „ви -
дљи вост” ко ја ће на ше по сто -
ја ње учи ни ти сми сле ним.

Да ли се и ва ма с вре ме на на
вре ме де си да за бо ра ви те је сте
ли ис кљу чи ли пе глу или шпо -
рет? Или се мо жда ве чи то вра -
ћа те по те ле фон или кљу че ве
ко је сте не где по се ја ли? Зна те
и са ми да за за бри ну тост не ма
ме ста: ова кве „ру пе” у пам ће -
њу с вре ме на на вре ме до го де
се сва ко ме. Раз ло зи су ра зни:
или смо под стре сом, или оба -
вља мо ви ше ства ри исто вре ме -
но, па не зна мо где нам је гла -
ва од оба ве за, или нам је про -
сто по пу сти ла па жња. А мо жда
је и до „го ди не про из вод ње”...

Број мо жда них ће ли ја се за -
и ста сма њу је с го ди на ма и мо -
зак с вре ме ном про из во ди све
ма ње суп стан ци по зна тих као
не у ро тран сми те ри, ко ји пре -
но се сиг на ле од јед не до дру ге
нер вне ће ли је. На сре ћу, ис -
тра жи ва ња су по ка за ла да по -
сто је на мир ни це чи јим ре дов -
ним кон зу ми ра њем мо же мо
успо ри ти „ста ре ње” мо зга и очу -
ва ти или по пра ви ти пам ће ње.

По знат вам је си гур но онај осе -
ћај ка да уђе те у не ку про сто ри -
ју и не мо же те да се се ти те због
че га сте ту до шли. У том слу -
ча ју, нај бо ље би би ло да се за -
пу ти те пра во у ку хи њу (уко ли -
ко већ ни сте у њој). Ту ће те
про на ћи оби ље „хра не за мо -
зак” ко ја би вам и те ка ко
мо гла по мо ћи да се ре ши те
за бо рав но сти.

Та кве на мир ни це оби -
лу ју за штит ним ну -
три јен ти ма по пут
ан ти ок си да на са,
ко ји не у тра ли шу
сло бод не ра ди -
ка ле; за тим ви -
та ми на Б-ком -
плек са, ко ји се
ста ра ју о то ме да
те ло про из во ди
до вољ но не у ро -
тран сми те ра, и
уља и за чи на ко -
ји сми ру ју упа ле.

На ва ли те на ан ти ок си дан се

Мо жда не ће ли је зва не не у ро -
ни на ро чи то су под ло жне ок -
си да ци ји ко ја је ре зул тат ра да
сло бод них ра ди ка ла. Ови мо -
ле ку ли на па да ју те ле сне ће ли -
је као што ки се о ник „на па да”
све же ра се че ну ја бу ку, те ра ју -
ћи је да по там ни и „оста ри”
пре вре ме на.

Ан ти ок си дан си, ко јих има
мно го у ве ћи ни во ћа и по вр ћа,
као и ма ху нар ка ма и је згра -
стом во ћу, не у тра ли шу сло бод -
не ра ди ка ле. Ка да је де те до -
вољ но ове хра не, ан ти ок си дан -
си се ску пља ју у мо згу и шти те
раз не де ло ве мо зга, укљу чу ју -
ћи хи по кам пус, ко ји је за ду -
жен за фор ми ра ње и за др жа -
ва ње пам ће ња. Ан ти ок си дан си
та ко ђе до при но се пре вен ци ји
ате ро скле ро зе (очвр шћа ва ња
ар те ри ја), ко ја огра ни ча ва до -
ток ки се о ни ка и хран љи вих са -
сто ја ка до мо зга. Мо же те уне -
ти до вољ не ко ли чи не три ју на -
ро чи то ва жних ан ти ок си дан са
– ви та ми на Ц и Е и ми не ра ла
се ле на – та ко што ће те сва ког
да на по је сти од се дам до де сет
пор ци ја во ћа и по вр ћа и ша ку
је згра стог во ћа.

Бо ров ни це

Ове слат ке пла ве ку гли це оби -
лу ју фи то хе ми ка ли ја ма зва ним
ан то ци ја ни – је ди ње њи ма ко ја

решава ња раз ли чи тих за да та -
ка на те сто ви ма по сти гли бо -
ље ре зул та те од оних ко ји ни су
ко ри сти ли жва ке или су жва -
ка ли гу ме с дру гим уку си ма.

Ци мет по се ду је и ан ти за па -
љен ска свој ства ко ја вам мо гу
по мо ћи да за др жи те оштри ну
ума, ако га бу де те ко ри сти ли у
при пре ми је ла. Ци ме том мо -
же те за чи ни ти исец ка но во ће,
то пле це ре а ли је ко је је де те за
до ру чак, ка фу с мле ком, па чак
и су пе и гу ла ше.

Ја бу ке

Јед на ја бу ка днев но мо же вам
по мо ћи да по бољ ша те пам ће -
ње, на ро чи то ако је де те и ко -
ру, у ко јој се на ла зи нај ве ћа
ко ли чи на квер це ти на.

Нај ма ње јед но ис пи ти ва ње
је по ка за ло да овај ан ти ок си -
данс бо ље шти ти мо жда не ће -
ли је од ок си да тив ног оште ће -
ња не го ви та мин Ц.

Ал ко хол на пи ћа

Прем да је пре ви ше ал ко хо ла
ло ше за мо зак, по је ди на ис тра -
жи ва ња го во ре да је код љу ди
ко ји пи ју јед но или два пи ћа
днев но при су тан ма њи ри зик
од гу бит ка пам ће ња не го код
оних ко ји уоп ште не пи ју ал -
ко хол. Раз лог за ово мо жда

лежи у чи ње ни ци да ал ко хол
раз ре ђу је крв, чи ме спре ча ва
по ја ву крв них угру ша ка ко ји
мо гу да за у ста ве до ток ки се о -
ни ка до мо зга.

Ипак, не ка вам овај по да так
не бу де из го вор да пре те ра те!
До зво ље но је нај ви ше јед но пи -
ће днев но за же не, од но сно два
за му шкар це. Јед но пи ће мо же
би ти 150 мл ви на, 45 мл ја ког
ал ко хо ла или 360 мл пи ва.

Цр ни и зе ле ни чај

Не ко ли ко сту ди ја је до ка за ло
да ан ти ок си дан си из цр ног и
зе ле ног ча ја мо гу да не у тра ли -
шу не ко ли ко ен зи ма ко ји ути -
чу на на пре до ва ње Ал цхај ме -
ро ве бо ле сти.

Ис тра жи ва ња та ко ђе го во ре
да чај мо же да спре чи на ста -
нак про те ин ских на сла га ко је
успо ра ва ју ко му ни ка ци ју из ме -
ђу не у ро на, чи ме за кр чу ју „ка -
на ле пам ће ња” у мо згу.

Ипак, нео п ход но је спро ве -
сти још ис тра жи ва ња да би
се са зна ло ко ја ко ли чи на ча -
ја до при но си очу ва њу пам ће -

ња. У ме ђу вре ме ну, не ће шко -
ди ти да пи је те не ко ли ко шо ља
днев но.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

бо ров ни ца ма да ју бо ју, де лу ју
као ја ки ан ти ок си дан си и, ка -
ко го во ре ис пи ти ва ња, мо гу да
по бољ ша ју пам ће ње. Од ра сли
тре ба да је ду 125 гра ма бо ров -
ни ца днев но.

Оме га 3 ма сне ки се ли не

Мо зак са др жи ве ли ке ко -
ли чи не ма сти, па не чу -
ди што су здра ве ма сти
до бре за мо зак. Мо жда -
не ће ли је су об ло же не оме -
га 3 ма сним ки се ли на ма, ко -
је сми ру ју упа ле. Исте ове ма -
сти одр жа ва ју крв не су до ве ела -
стич ним, та ко да крв и ну три -

јен ти мо гу нео ме та но да
пу ту ју до мо зга.

На уч ни ци су от кри ли
да је опа да ње мен тал -
них спо соб но сти за три -
на ест од сто спо ри је код
оних љу ди ко ји је ду ри -
бу два пу та не дељ но.
Зна те шта вам је чи -
ни ти...

Ма сли но во уље

До ка за но је да уно ше ње
ре ла тив но ве ли ког бро -

ја ка ло ри ја из мо но не за -
си ће них ма сти, по пут оних

у ма сли но вом уљу, до при -
но си очу ва њу мо жда них
функ ци ја.

Још бо љи ефе кат се по -
сти же ка да се ове ма сти кон зу -
ми ра ју као део ти пич не ме ди -
те ран ске ис хра не (мно го по вр -
ћа, ин те грал них жи та ри ца, ма -
ху нар ки и ри бе).

Ја ја

Ја ја су јед на од рет ких на мир -
ни ца ко је са др же хо лин, је ди -
ње ње на лик ви та ми ну, нео п -
ход но за ва ља но оба вља ње ће -
лиј ских функ ци ја. На ро чи то су
ва жна у ис хра ни труд ни ца, јер
омо гу ћа ва ју пра ви лан раз вој
мо зга њи хо вих бе ба. Хо лин је
ва жан за раз вој хи по кам пу са,
де ла мо зга у ко јем је сме штен
цен тар за пам ће ње. Ипак, не
пре те руј те с ја ји ма: јед но днев -
но је са свим до вољ но.

Бе ли лук

По ред то га што су сум пор на
је ди ње ња бе лог лу ка ја ки ан -
ти ок си дан си, ови че шње ви ин -
тен зив ног ми ри са та ко ђе до -
при но се сма ње њу хо ле сте ро ла
и ви со ког крв ног при ти ска и
су зби ја ју упа ле – а упра во то
су три фак то ра ко ји по ве ћа ва -
ју ри зик од на стан ка ср ча них
обо ље ња и де мен ци је. Је ди те
нај ма ње је дан че шањ днев но.

Ко ри стан са вет: ка да ко ри -
сти те бе ли лук у при пре ми је -
ла, исец кај те га и оста ви те да
од сто ји 10–15 ми ну та пре ку -
ва ња, да би се осло бо ди ла ње -
го ва ак тив на је ди ње ња.

Ци мет

Узми те жва ка ћу гу му с ци ме -
том сле де ћи пут ка да бу де те

мо ра ли да по ла же те
ис пит или да на па -
мет из ре ци ту је те пе -
сму. Јед но ис тра жи -
ва ње је по ка за ло да

су до бро вољ ци ко ји су
та ко по сту па ли пре

С вре ме ном
усаврши мо
прикази ва ње
видљи вог де ла 
нас ко ји се укла па
у сва ко днев на
„тако тре ба ња” 
и по жељ но сти.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ШТА ИЗ БЕ ГА ВА ТИ

Да би сте одр жа ли би стар

ум, али и до бро здра вље

чи та вог ор га ни зма, не ке

на мир ни це мо ра те укло ни -

ти с тр пе зе.

То се пре све га од но си

на ма сно ме со, пу тер и

дру ге из во ре за си ће них

ма сти. Хра на бо га та за си -

ће ним ма сти ма у нај ве ћем

бро ју слу ча је ва је од го вор -

на за по ви ше ње хо ле сте -

ро ла, ко ји мо же да за че пи

ар те ри је и оте жа до ток кр -

ви до мо зга.

Не по жељ ни су и бе ли

хлеб и бра шно, бе ли пи ри -

нач, кром пир и хра на са

ше ће ром. Ове на мир ни це

иза зи ва ју на гли по раст и

опа да ње ше ће ра у кр ви, а

мо згу је за пра ви лан рад

нео п хо дан рав но ме ран до -

ток ше ће ра.

КО ЈЕ НА МИР НИ ЦЕ ВАМ ЧУ ВА ЈУ ПАМ ЋЕ ЊЕ

КА КО ДА УВЕК ЗНА ТЕ ЈЕ СТЕ ЛИ
ДОШЛИ ИЛИ СТЕ ПО ШЛИ
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Ускршњи пост почео
је 2. марта и трајаће
до 19. априла

Пост, уздржавање од хране
за извесно време, среће се
у различитим облицима у
готово свим религијама.
Сматра се врло значајним
за духовни и телесни живот
и здравље, „божјим делом,
јер Бог не треба хране”.

СПЦ учи да пост има две
стране: телесну и духовну.
Телесни пост је уздржава-
ње од извесних јела и ал-
кохолних пића. Духовни пост
подразумева одрицање од
сваке врсте грешних и злих
помисли, жеља и дела.

„Телесни пост је”, пише
на сајту Епархије сремске
СПЦ, „само неопходно по-
моћно средство за успешну
духовну борбу против стра-
сти, које се распирују кроз
телесне жеље. Пошто тело
заједно с душом учествује
у греху, треба заједно с њом
да учествује у напорима к
поновном задобијању вр-
лина. Стварни духовни пост
подразумева уздржавање
од сваке похотљивости. Све-
ти оци су одувек истицали
духовну страну поста и пи-
сали да сам телесни пост
Бог не прихвата. Чак су
га називали ’демонским
постом’, јер ни демони не
једу, а не теже духовном

усавршавању. Па је тиме
онај који само телесно по-
сти, а не приступа духов-
ном подвигу, идентичан де-
монима. Духовна страна по-
ста увек укључује појачане
молитве, и квалитативно и
квантитативно, и борбу за
опште унапређење свих хри-
шћанских врлина”, каже се
у овом тексту.

А Свети Јован Златоусти
је писао: „Не говори ми:
толико дана сам постио,

нисам јео ово или оно, ни-
сам пио вина, ишао сам у
грубој хаљини; него кажи
нам да ли си ти од гневно-
га постао тих, од жестокога
добросклон. Ако си ти ис-
пуњен злобом, зашто си те-
ло мучио?”

Црква је постове устано-
вила у знак страдања Ису-
са Христа и дели их на јед-
нодневне и вишедневне.

Једнодневни постови су
среда, дан када је Јуда издао

Исуса Христа, и петак, када
је Христос разапет, Крстов-
дан (27. септембар), дан уо-
чи Богојављења (зимски Кр-
стовдан, 18. јануар) и Усе-
ковање главе Св. Јована Кр-
ститеља (11. септембар).

Вишедневни постови су
божићни (од 28. новембра
до 6. јануара), ускршњи
(траје седам недеља пре Ус-
крса), петровски (почиње
прве недеље после Духова
и траје до Петровдана,

12. јула) и великогоспојин-
ски (од 14. до 27. августа).
У дане поста не једе се ме-
со, осим рибе, нити било
која друга храна животињ-
ског порекла (млеко, сир,
јаја).

Поред Десет божјих за-
повести, којих се сви хри-
шћани строго придржава-
ју, верници су дужни да
следе и Девет црквених за-
повести, у којима пост има
важну улогу. Тако друга

заповеда: „Држи пост пред
рођењем Христовим, пред
празником Св. ап. Петра,
пред Успењем Богородице
и сваке среде и петка”; у
четвртој се налаже: „Испо-
ведај грехе своје и приче-
шћуј се у споменуте вели-
ке постове”; у шестој пи-
ше: „Држи постове и моли-
тве које заповеди епископ
у време какве невоље”, а
седма прописује: „Свадбе
не чини у време поста”.

Овако нас варају
Многи производи, попут

кекса, биљних сирева, бом-

бона, чак и рибље паштете,

а на којима обично крупним

словима пише „посно”,

углавном су мрсни. Стога тр-

говине свесно покушавају да

искористе убеђење верника

за своје богаћење. Посни

производи не смеју да садр-

же трагове млека, јаја или

адитиве животињског поре-

кла, а како пост увелико тра-

је, многи грађани су на овај

начин обманути а да тога ни-

су ни свесни. Треба знати да

се у производњи биљног

шлага и сирева, као и посне

павлаке користе ензими ко-

ји се добијају из млека.

Ни у пекарама није ништа

боља ситуација, те треба бити

на опрезу, јер је можда баш

„постан” жужу који сте купи-

ли премазан јајетом, а „по-

стан” бурек направљен на

масти.

Многи пекари премазују

кифле или им додају свашта

како би добиле на пуноћи, а

иста је ствар с празним бу-

реком, питама и жужуом.

Али намирница која најви-

ше доводи људе у заблуду је

хлеб, јер многе врсте теста,

попут тоста и двопека, али и

бесквасних хлебова, садрже

млечне масти, чак и јаја.

– Од посних производа

муштеријама нудимо празан

бурек, погачице, кифлице,

неколико врста пита... Пога-

чице, кифлице и жужу пре-

мазујемо јајима како би из-

гледали примамљивије.

Празан бурек понекад пра-

вимо на масти, али генерал-

но све, и пите и бурек, пре-

мећемо по истим тепсијама

и сечемо их истим ножевима

које користимо и за мрсне

ствари. А све је то део „по-

сне понуде” – открива про-

давачица у једној пекари.

Непоштени трговци
Треба бити опрезан при на-

бавци хране, јер има трго-

ваца који варају потрошаче

означавајући неке произво-

де као посне иако они то

нису.

Током васкршњег поста

сe једе доста рибе, рибље

паштете, биљног сира, по-

сних пица, слаткиша који се

продају као посни... Али ну-

триционисти подсећају да у

90 одсто случајева инду-

стријска храна садржи у

свом саставу и остатке жи-

вотињског порекла, као што

су млеко, казеин, млеко у

праху и јаја. Зато треба па-

жљиво читати текст на ам-

балажи, јер по Закону о де-

кларацијама, трговци и

произвођачи морају јасно и

недвосмислено да нагласе

састав намирница.

Многи грађани током по-

ста купују такозвани биљни

качкаваљ, који садржи казе-

ин. И та храна онда никако

није посна. А такав сир до-

бићете и у посној пици и у

другим јелима. Рибље па-

штете садрже млеко у праху

– објашњавају они и упозо-

равају да су пекаре посебна

прича, јер тамо уопште не

може да се зна шта су стави-

ли у тесто и производе од те-

ста зато што нема деклара-

ције.

Слично је и са слаткиши-

ма. У многим радњама они

су истакнути на видном ме-

сту и означени као посни.

Али на полеђини омота сит-

ним словима стоји да могу

садржати трагове млека и

јаја.

У питању су велике злоу-

потребе и непоштена по-

словна пракса. Дакле отво-

рите четворе очи при одаби-

ру посних намирница – по-

ручује Национална органи-

зација потрошача Србије.

Шта је онда сигурно? Ко

жели да пости, ту су му сар-

дине у уљу, затим све воће

и поврће, житарице и ора-

шасти плодови. Све остало

је врло дискутабилно – став

је нутрициониста.

Министарство пољопривреде

прописује да декларисање

хране мора да се врши на на-

чин на који се не обмањује

крајњи потрошач, нарочито у

погледу карактеристичних

особина хране, а посебно ње-

не природе, идентитета, свој-

става, састава, количине,

трајности, порекла и начина

производње, као и приписи-

вања храни особина и свој-

става које не поседује.

– Истицање информације

„посно” на производу

сматра се добровољном ин-

формацијом и она не сме да

доводи потрошача у заблу-

ду. Немамо пак ниједан про-

пис који дефинише шта се

под посном храном подразу-

мева, али код потрошача

постоји развијена перцеп-

ција да се под посним ми-

сли на храну која не садржи

састојке анималног порекла,

осим рибе и производа од

рибе, и да се као таква мо-

же конзумирати у току поста

– објашњавају.

Истичу да пољопривред-

на, фитосанитарна, вете-

ринарска и санитарна ин-

спекција Министарства по-

љопривреде и заштите жи-

вотне средине, односно Ми-

нистарства здравља, у окви-

ру својих надлежности, а у

складу са законом, врше

службену контролу испуње-

ности услова за деклариса-

ње, означавање и реклами-

рање хране, прописаних го-

ре поменутим правилником.

Прописи не дефинишу шта значи „посно”

УЗДРЖАВАЊЕ ОД ХРАНЕ НИЈЕ ДОВОЉНО, ОСЛОБОДИТЕ СЕ ЛОШИХ МИСЛИ

ВРЕМЕ ПОСТА – ИСТИНЕ И ЗАБЛУДЕ
ПЕТ ВРСТА ПОСТА

По строгости, или начину

уздржавања, постови се

деле у пет категорија.

1. Потпуно уздржавање

од сваке врсте јела и пића

(чак и воде).

2. Сухоједење – узима-

ње суве хране или само

хлеба и воде, једанпут на

дан.

3. Пост на води – узима-

ње јела припремљених на

води, без употребе уља за

кување. Познат је и као

„строги пост”.

4. Пост на уљу – узима-

ње јела припремљених на

уљу. Вино је дозвољено.

5. Пост на риби – узима-

ње јела која могу да садр-

же рибу, припремљених

на уљу. Вино је дозвоље-

но. Ово је најблажи начин

поста.

ДАМЕ, ОПРЕЗ!

За производњу разних

кармина користи се лано-

лин, супстанца коју луче

жлезде оваца и задржава

се у њиховој вуни. Стога,

ако окусите мрвицу, омр-

сићете се.

Од пам ти ве ка у мно гим ци -
ви ли за ци ја ма и ре ли ги ја ма
(хри шћан ство, ислам, бу ди -
зам, ју да и зам, хин ду и зам и
мно ге африч ке ре ли ги је) уз -
др жа ва ње од хра не је по -
зна то као јед но од „сред -
ста ва” про чи шће ња – фи -
зич ког, пси хич ког, ду хов ног.
У ста ром Егип ту је по сто ја -
ло тзв. ле ко ви то гла до ва -
ње, за ко је се ве ро ва ло да
до при но си ја ча њу ор га ни -
зма. И „отац ме ди ци не”
Хипо крат је ве ро вао да је

гла до ва ње од ли чан на чин
за про чи шћа ва ње ор га ни -
зма. У 19. ве ку гла до ва ње
је би ло до ста по пу лар но као
те ра пи ја, од но сно на чин де -
ток си ка ци је ор га ни зма.

У ре ли ги ја ма се сма тра
да се кроз пост учвр шћу је
ве ра.

Ри мо ка то ли ци: Ма ње или
ви ше строг пост (пот пу но
од ри ца ње од хра не, или од
ме са, ја ја, мле ка и млеч -
них про из во да, или са мо
од ме са) прак ти ку је се

током ко ри зме, че тр де се -
то днев ног раз до бља ко је
прет хо ди Ус кр су, за тим у
по след њи пе так у адвен ту,
Чи сту сре ду и Ве ли ки пе -
так. Хра на и пи ће (из у зев
во де) из бе га ва ју се и сат
вре ме на пре ми се.

Ју да и зам: То ком го ди не
се по сти шест да на. Та да се
не узи ма ју ни хра на ни во -
да. Пост мо же да поч не од
за ла ска сун ца прет ход ног
да на или у зо ру, али увек
тра је до за ла ска сун ца.

Ислам: Ра ма зан ски пост
под ра зу ме ва од ри ца ње од
хра не и во де, пу ше ња и
пол них од но са то ком ме се -
ца ра ма за на од из ла ска до
за ла ска сун ца.

Хин ду и зам: По сти се
осам на ест да на у го ди ни
на пра зни ке. По ред тих да -
на, по сти се за ро ђен да не,
вен ча ња и по ме не умр ли -
ма. Пост мо же да бу де пот -
пу но уз др жа ва ње од хра не
и пи ћа, или ве ге та ри јан -
ски, а не кад зна чи и са мо

уз др жа ва ње од од ре ђе них
на мир ни ца.

Бу ди зам: Бу ди стич ки све -
ште ни ци у пот пу но сти посте

у да ни ма пу ног и мла дог
ме се ца и из бе га ва ју чвр -
сту хра ну у по сле по днев -
ним са ти ма.

Пост у раз ли чи тим ре ли ги ја ма
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МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Ме ђу на род ни дан же на, 8. март, по -
чео је да се обе ле жа ва по чет ком 20.
ве ка, на ини ци ја ти ву Кла ре Цет кин,
слав ног бор ца за жен ска пра ва.

Да нас је Дан же на по вод да се освр -
не мо на бор бу за рав но прав ност по -
ло ва и да раз ми сли мо о по ло жа ју же -
на у дру штву. За ве ћи ну љу ди је 8.
март дан ка да зна ком па жње и че -
стит ком из ра жа ва ју за хвал ност ва -
жним же на ма у свом жи во ту.

ЗВОН КО УЛА МО ВИЋ, 
ин же њер ма шин ства:

– Са мо су пру зи и ћер ка ма сам чести -
тао. Ко ле ги ни це не мам, ра дим с ко ле -
га ма, та ко се за ло ми ло. Али ни по ро -
дич но ни смо при ре ди ли сла вље, јед на
че стит ка је до вољ на. Ни шта значај но.

МА РИ ЈА ПА ВЛО ВИЋ, до ма ћи ца:
– Су пруг и си но ви су ми че сти та ли.

Ја по шту јем овај да тум и на сто јим да
га про пра тим. Че сти там ком ши ни ца -
ма, при ја те љи ца ма, по зна ни ца ма. Ме -
ни је то пра зник.

ЉУ БИ ША КИШ, 
ту ри стич ки тех ни чар:

– Че сти тао сам са мо ћер ки ове го -
ди не. Су пру зи ни сам. Ко ле ги ни це та -
ко ђе ни сам ви део, јер је би ла не де ља.
Ра ни јих го ди на је Дан же на био ви ше
це њен, али је са да дру га чи је.

ДА НИ ЦА КО КО ВИЋ ДИВ НИЋ, 
он ко лог:

– Уз вра ти ла сам на све че стит ке. Ја
са ма не при да јем по се бан зна чај овом

до га ђа ју, али ми муж до не се јед ну ру -
жу. На тај на чин обе ле жи мо 8. март.
То је са свим до вољ но.

АДРИ ЈАН ПОД, уче ник:
– Че сти тао сам се стри, мај ци, ба би

и тет ки. Ми сла ви мо овај да тум. Ва -
жна је па жња и да сво јим дра гим осо -
ба ма по ка же мо да ми сли мо на њих.
Сма трам да је Дан же на леп по вод за
та ко не што.

БРАН КИ ЦА ЂУ КИЋ, пен зи о нер ка:
– Не обе ле жа вам 8. март, али че сти -

там сво јим при ја те љи ца ма и ро ђа ка -
ма. Про сто ра ди ре да – из тог раз ло га
ве ро ват но и ме ни че сти та ју (смех). Ове
го ди не сам до би ла ја ко леп по клон.

Је ле на Ка та на

Д. КОКОВИЋ ДИВНИЋЉ. КИШ А. ПОД Б. ЂУКИЋ

КО МЕ СТЕ ЧЕ СТИ ТА ЛИ 8. МАРТ?

Ле по је сим бо лич но обе ле жи ти

М. ПАВЛОВИЋЗ. УЛАМОВИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди ни”,
због пла ни ра них ра до ва, у пе так, 13.
мар та, са елек трич не мре же ће би ти
ис кљу че ни по је ди ни де ло ви Пан че -
ва, и то: од 8.30 до 10.30 ки не ска роб -
на ку ћа и објек ти у кру гу фа бри ке си -
ја ли ца „Те сла”; од 10 до 11 са ти Ули -
ца Јо а ки ма Ву ји ћа од бро ја 2 до 18 и
од 37 до 65, а од 11.30 до 13.30 део
Ули це др Све ти сла ва
Kасапиновића од Ули -
це ца ра Ду ша на до
Ули це ца ра Ла за ра.

У по не де љак, 16.
мар та, ис кљу че ња су
пла ни ра на за Ба нат -
ски Бре сто вац, Омо -
љи цу и Пан че во. У Ба нат -
ском Бре стов цу ће у два на -
вра та – од 8 до 8.30 и од 12 до
12.30 – без стру је оста ти ме шта ни
ко ји ста ну ју на ула зу у се ло из прав ца
Омо љи це до Пр во мај ске, као и они
из ули ца Ђу ре Јак ши ћа, Мо ше Пи ја -
де од По ња ви це до Ђу ре Јак ши ћа, це -
ле По ња вич ке и де ла Змај Јо ви не ули -
це од По ња ви це до Су тје ске.

У Омо љи ци ће у по не де љак, од 9.30
до 13 са ти, без стру је би ти Ули ца Ни -
ко ле Те сле и део Ули це Ђу ре Јак ши -
ћа од Ни ко ле Те сле до Бал кан ске, док
ће у Пан че ву од 10.30 до 11.30 на па -
ја ње елек трич ном енер ги јом би ти об -
у ста вље но у сле де ћим ули ца ма: Шар -
пла нин ска од 139 до 145; Ба чван ска

(пар на стра на) од 28 до 36 и
(не пар на стра на) од

33 до 39; Kозарачка
68; Осо гов ска (пар -
на стра на) од 2 до
26 и (не пар на стра -
на) од 1 до 23.

У уто рак, 17. мар -
та, од 9 до 12, стру је

не ће има ти део Омо љи -
це од Ули це Ива на Ми лу -

ти но ви ћа ка Ба нат ском Бре -
стов цу. Истог да на, од 8.30 до 9.30,
стру је не ће има ти ни део Стар че ва,
од но сно Ули ца Ву ка Kараџића од Ле -
њи но ве до 7. ју ла, Жар ка Зре ња ни на
од Ву ка Kараџића до ЈНА и Про лет ња
од Жар ка Зре ња ни на до Утрин ске. У
Пан че ву, у уто рак, од 10.30 до 11.30
стру је не ће има ти Охрид ска ули ца.

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

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

Са мо за за по сле не у цир ку су

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Пут до па кла, сви зна мо, по пло чан је
до брим на ме ра ма. Мно ги од нас су се
уве ри ли и да је пут до успе ха не рет ко
вр ло тр но вит, не из ве стан и ис пре сецан
ко је ка квим пре пре ка ма и скре та њи ма
ко ја вас ла ко на ма ме у сле пу ули цу.

Пу тем ко ји ви ди те на фо то гра фи ји
бо ље да не кре ће те, јер вас он мо же
од ве сти са мо на јед ну од две адре се: у
про сто ри је пан че вач ке Слу жбе хит не
ме ди цин ске по мо ћи или на ор то пе -
ди ју Оп ште бол ни це.

На сву сре ћу, су де ћи бар по на ја ва -
ма из Град ске упра ве, тре ба ло би да
ова кве сце не у на ред ном пе ри о ду по -
ста ну са мо ру жна про шлост. Сме ши
нам се, на и ме, уре ђе ње де ла при о ба -
ља са из град њом пе шач ког мо ста пре -
ко Та ми ша, пар кинг-про сто ра, пе шач -
ко-би ци кли стич ких ста за, пла тоа,
спорт ских те ре на и деч јих игра ли шта
крај ре ке... До та да, ово сте пе ни ште
за о би ђи те, осим ако сте по за ни ма њу
цир ку ски акро ба та.

Ре дак ци ји „Пан чев ца” се ја ви ла чи -
та тељ ка ко ја је пре се дам ме се ци ку -
пи ла слу ша ли це по це ни од око 3.000
ди на ра. Слу ша ли це су се, ме ђу тим,
са да по ква ри ле, а про да вац јој је од -
био ре кла ма ци ју уз обра зло же ње да
је на тај про из вод има ла га ран ци ју
све га шест ме се ци. Чи та тељ ка би же -
ле ла да зна мо же ли про да вац да од -
ре ди кра ћи га рант ни рок од за кон -
ског и ка ква су ње на пра ва.

Ау то ри с пор та ла „Ка ма ти ца” да ју
сле де ће об ја шње ње.

„Ва ма, као по тро ша чу, За кон о за -
шти ти по тро ша ча га ран ту је од ре ђе на
пра ва у ве зи с ро бом ко ју сте ку пи ли
(пра ва по осно ву са о бра зно сти ро бе).
Јед но од тих пра ва је и оба ве за про -
дав ца да вам у ро ку од две го ди не од
пре у зи ма ња ро бе га ран ту је да на њој
не ће би ти не до стат ка са о бра зно сти.
Про да вац вам мо же га ран ци јом да ти
са мо ве ћа пра ва од оних ко ја вам
гаран ту је За кон, ни ка ко ма ња. Ова

ве ћа пра ва се мо гу огле да ти у ду жем
га рант ном ро ку, лак шем на чи ну оства -
ре ња пра ва и слич но. Уко ли ко вам
про да вац, при ли ком ку по ви не, га ран -
ци јом да ма ња пра ва од оних ко ја
вам пру жа За кон, при ме њу ју се пра -
ви ла За ко на.”

Ви, да кле, и да ље има те за кон ско
пра во да за ро бу с не до стат ком зах те -
ва те по прав ку или за ме ну у ро ку од
две го ди не од ку по ви не (иа ко на га -
рант ном ли сту сто ји шест ме се ци).
Под се ћа мо и на то да у ро ку од шест
ме се ци од да на ку по ви не, у слу ча ју
ква ра или оште ће ња (не са о бра зно -
сти), ку пац има пра во да зах те ва за -
ме ну про из во да, ума ње ње це не или
по вра ћај нов ца (рас кид уго во ра), док
је по прав ка мо гу ћа ис кљу чи во и са мо
ако се он с тим сло жи.

Уко ли ко тр го вац кр ши ове про пи -
се, мо же те га при ја ви ти над ле жној тр -
жи шној ин спек ци ји или не ком од удру -
же ња за за шти ту пра ва по тро ша ча.

Шта ако је га ран ци ја 
кра ћа од две го ди не?

Прак тич но, са мо за две и по го ди не
на пра вљен је у Бе о гра ду Мост на Ади,
дуг 950 ме та ра. А код нас су за по -
прав ку спој ни ца на но вом пу ту код
пре вод ни це пла ни ра ли је да на ест ме -
се ци. Ако не бу де ду же...

Раз ло зи за не ве ри цу у ко нач ност
овог ро ка ве о ма су ре ал ни. Под се -
тимо: ко ло во зна тра ка ка Пан че ву
је за тво ре на, а дво смер ни са о бра ћај
се од ви јао тра ком пре ма Бе о гра ду,
од 6. ју на 2019. го ди не, с на ме ром
да ра до ви бу ду окон ча ни до 9.
августа.

Ле то је већ би ло про шло, по ла
пута је би ло за тво ре но, а „Пу те ви
Србије” су са оп шти ли да ће ра до ви
бити продуже ни до кра ја сеп тем бра
те ку ће го ди не „због до дат них ра до -
ва ко ји ни су мо гли би ти уна пред
пред ви ђе ни, већ су кон ста то ва ни 

тек при ли ком отвара ња кон струк -
ци је мо ста (...) што значај но по ве -
ћа ва обим по сла на одр жа ва њу
моста”.

Али 30. сеп тем бра, уме сто све ча -
ног пре се ца ња тра ке и пре стан ка за -
кр че ња због ра до ва, до би ли смо још
јед но оба ве ште ње, овог пу та без на -
во ђе ња раз ло га: „Ра до ви на др жав -
ном пу ту I Б ре да број 10, де о ни ца
Бе о град –Пан че во, на мо сту пре ко ре -
ке Та миш (пре вод ни ца) про ду же ни
су до 7. ок то бра”.

Не где у је сен, ме ђу тим, осва ну ла је
та бла на гра ди ли шту да је за вр ше так
ра до ва пла ни ран за 5. мај 2020.

Ка ко? За што?
Да кле, шта се де ша ва?
Мо ра да су из во ђа чи ра до ва и њи -

хо ви ин ве сти то ри чу ли за оно: ко ли -
ко ме рас ту жи оба ве ште ње, то ли ко

ме на сме је об ја шње ње, па ни су хте ли
да им се сме је мо.

Али шта год да су на ве ли као раз -
лог за то што по прав ка спој ни ца тра -
је оно ли ко ко ли ко је у Бе о гра ду би ло
по треб но за по ла мо ста, тре ба до да ти
и ово: код пре вод ни це се, про сто ре -
че но, ни шта не ра ди.

Не тре ба би ти гра ђе вин ски ин же -
њер, већ оби чан пут ник ко ји два пу -
та днев но пре ла зи но вим пу тем, па
ви де ти да рад ни ка „Штра ба га” на
гра ди ли шту или не ма уоп ште, или
су ту тро ји ца-че тво ри ца ко ји – нај -
че шће! – се де на огра ди! Као да су
пла ће ни на дан, а не по оба вље ном
по слу...

Или че ка ју да ру пе на мо сту са ме
од се бе за ра сту!

Ко не ве ру је, ево фо то гра фи ја сни -
мље них од 5. до 9. мар та.

РОК ЗА ЗА ВР ШЕ ТАК РА ДО ВА – ПЛИ ВА ЈУ ЋИ!

„ШТРА БАГ” ЧЕ КА ДА РУ ПЕ 
НА МОСТУ СА МЕ ЗА РА СТУ
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До ло вач ки огра нак удру же ња
свих пен зи о не ра ис ти че се као
јед на од нај ак тив ни јих ор га -
ни за ци ја, и то не са мо ка да су
пи та њу њи хо ви ис пи сни ци.
Та ко су они у су бо ту, 7. мар -
та, у сво јим про сто ри ја ма у
До му кул ту ре упри ли чи ли
при год но ли те рар но ве че по -
ет ски на да ре них ме шта на.

На кон по здрав них ре чи Вла -
де Ди ми три је ва, пред сед ни ка
по ме ну тог удру же ња пен зи о -
не ра, и ди рек то ра До ма кул -
ту ре Ми ро сла ва Пр ву ља пр ва
је на сту пи ла Ве сна Бо јо вић, а
нај ви ше па жње је иза зва ла ње -
на пе сма под на зи вом „Спо -
мен”, на ста ла 2018. го ди не у
част осам де се то го го ди шњи це
од по ди за ња спо ме ни ка стра -
да лим До лов ци ма. По том је
уче ни ца пе тог раз ре да Са ра
Сто јиљ ко вић пред ста ви ла не -
ко ли ко сво јих ра до ва, док је

ње на вр шња ки ња Ка та ри на
Шмит про чи та ла сти хо ве су -
гра ђа на Дра го сла ва Гли го ри -
је ва и Ни ко ле Ра до њи на. Ни -
су из о ста ле ни пе сме сли ка ра
и пе сни ка Тра ја на Га ве и пре -
ми ну лог по е те Ђу ри це Ра ки -
џи ћа, ко ји је иза се бе оста вио
три збир ке.

Бо јан Вој нов је ре ци то вао о
свом де ди; чу ли су се и сти хо -
ви о чу ве ном Пе ри Мућ ки,
ста рој ба нат ској ку ћи Ста јића,
а би ло је ре чи и о про фе со ру
Пре дра гу Ада мо ву, ко ји је за
со бом оста вио бо га то на сле ђе
До ло ва ца у при ча ма, анег до -
та ма, ша ла ма и зби ља ма.

СЕЛО

Кр ва ви пир чо по ра
па са лу та ли ца

Оште ће ни ту же Град?

Ужа сне сце не ви ђе не су про -
тeкле сед ми це у Ива но ву.

За оне ко ји то још увек не
зна ју, реч је о ло кал ним улич -
ним пси ма ко ји су у два на вра -
та по кла ли два де се так ова ца и
не ко ли ко ко за, иа ко су се оне у
оба слу ча ја на ла зи ле у огра ђе -
ним про сто ри ма.

При том су јед ном при ли ком
оп ко ли ли и опа сно угро зи ли
јед ну ме штан ку. Њу је та ко,
окру же ну оштрим оч ња ци ма,
у по след њи час из не во ље из -
ба вио Јо за Тел бис, углед ни ива -
но вач ки по љо при вред ник, ко -
ји је баш ту да про ла зио ау то -
мо би лом.

Ис ка са пље не жи во ти ње

Ње му је за па ло да, пре де се так
да на, бу де и пр ви све док ма са -
кра ста да Ма те је Штра ка, чи ји
је тор на пе де се так ме та ра од
ку ће Тел би со вих, у Ули ци 29.
но вем бра 38.

– Чу ли смо ла веж на бро ју
36, баш та мо где је сто ка Штра -
ко вих, ко ји жи ве у дру гој ули -
ци. Од мах смо по зва ли ста ри -
јег га зду Ми ха ља, а на кон пар

ми ну та сти гао је и ње гов син
Ма те ја. Ка да смо се при ма кли
огра ди, ви де ли смо је зи ву сце -
ну: шест па са је раз вла чи ло и
ки да ло жи ве ов це и ко зе, а је -
дан је ва дио плод из утро бе
јед не од уне сре ће них жи во ти -

ња и јео га ис пред нас – при ча
Тел бис.

Он да ље на во ди да је у том
мо мен ту ве ћи део ста да већ
био усмр ћен, као и да је убр зо
на уви ђај сти гла по ли ци ја, а
не ду го за тим и ко му нал на и
ве те ри нар ска ин спек ци ја. По -

том је до шао и ве те ри нар, ко ји
је мо рао да трај но успа ва че -
ти ри по лу жи ве ов це.

– Ка да је реч о пси ма, ра ди
се о обич ним „сел џу ци ма”, ко -
ји ни су би ли ни ма ли ни ве -
ли ки. Они су већ има ли исто -

ри ју агре сив них ис па да, јер
су пре то га на па ли не ко ли ко
љу ди у се лу, а по сле су исто
ура ди ли још на два ме ста. Би -
ло је на па да на љу де, а сти ца -
јем окол но сти сам на и шао ка -
да је су гра ђан ку на пао чо пор
и да се ни сам за у ста вио на
ули ци, по ки да ли би је. То су
би ли исти пси. У пи та њу су
два чо по ра, ко је сам пре по -
знао, сли као их и об ја вио на
дру штве ним мре жа ма, што је
би ло ше ро ва но. Али он да се
до го ди ло не што што ме је пот -
пу но шо ки ра ло – до био сам
чак и прет ње смр ћу од та ко -
зва них љу би те ља жи во ти ња.
Ми слим да мно ги има ју ис -
кри вље но схва та ње у том сми -
слу. Што се ме не ти че, мо ја
по ро ди ца обо жа ва жи во ти ње
– на во ди Телбис.

Штрак и Са бо оста ли
празних то ро ва

Оште ће ни Ма те ја Штрак цео
свој жи вот, три де сет се дам го -
ди на, га ји ов це, а ту љу бав је
на сле дио од оца.

– За све то вре ме ни он ни ја
ни смо до жи ве ли ова кву ка та -
стро фу. У јед ном тре ну смо
оста ли без два на ест ова ца, ко -
зе и јар ца. Не знам шта да ка -
жем, ка да ме је ком ши ја по -
звао, ми слио сам да се на ла -
зим у нај ру жни јем сну – пси
су ју ри ли ста до по дво ри шту, а
ми смо ви ка ли ка ко би смо их
оте ра ли. Ве ћи на жен ки је но -
си ла мла де, па су ва ди ли и је -
ли пло до ве. То је озби љан тор
и до бро огра ђен, али ов це су
би ле на по љу, а ке ро ви су пре -
гри зли жи цу, про би ли са ло нит
и уву кли се уну тра. На кра ју су
све жи во ти ње по кла не или ка -
сни је успа ва не, из у зев јед ног
ов на, ко ји та ко ђе ни је у нај бо -
љем ста њу. Ка да је реч о пси -
ма, ко ли ко знам, то су они ко -
ји су сте ри ли са ни па вра ћа ни
на ули цу – ка же Штрак.

Он је не ко ли ко да на ка сни је
по зван у Град ску упра ву, код
ин спек тор ке ве те ри не, ко ја је
на пра ви ла за пи сник о све му.

– Ка ко са да сто је ства ри, мо -
ра ћу да ту жим Град, ко ји тре -
ба да сно си од го вор ност у ова -
квим си ту а ци ја ма. У ме ђу вре -
ме ну, ја вио ми се пр ви чо век
на ше Ме сне за јед ни це, ко јег
је звао гра до на чел ник с на ме -
ром да ми по мог не. Због то га
ћу ипак да са че кам с ту жбом,
као и да ви дим шта ће да ура -
ди мој при ја тељ Са бо, чи је су
ов це по кла не не ко ли ко да на
ка сни је. А ја ћу мо ра ти све од
ну ле, али не па да ми на па мет
да од у ста нем, јер то је мој
живот – ис ти че овај уз га ји вач
ова ца.

А ње гов ко ле га Бол жи дар Са -
бо до жи вео је слич ну суд би ну,
јер су му не ко ли ко да на ка сни -
је ве ро ват но исти пси усмр ти -
ли осам ова ца. Код ње га је чак
мо жда и ве ћа ште та, јер му је
ста до ума ти че но.

До бра вест је да је, пре ма ре -
чи ма на ших са го вор ни ка, пре
не ко ли ко да на Ива но во по се -
ти ла еки па „Зо о хи ги је не” и по -
хва та ла од ре ђе ни број па са.

Али њих још увек има на
ули ца ма...

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

НЕ МИ ЛЕ СЦЕ НЕ У ИВА НО ВУ

ПО КОЉ СТА ДА ОВА ЦА

ИПАК НИ СУ ША КА ЛИ...

У по чет ку је би ло сум ње да

су по кољ мо жда иза зва ли

ша ка ли, што Јо за Тел бис ка -

те го рич ки од ба цу је.

– Ни смо на обо ду, где би

се мо жда уву као ша кал, већ

смо у цен тру се ла. При том,

сви има мо кућ не жи во ти ње,

ко је би осу је ти ле ове пре да -

то ре. Да та те о ри ја от па да,

до дат но ме је убе ди ла и из -

ве сна док тор ка ве те ри не, ко -

ја ис ти че да пас не ма

од ре ђе но ме сто где гри зе и

ки да на су мич но, то јест ни је

фо ку си ран на гла ву или

врат, за раз ли ку од ша ка ла,

ко ји, кад уби је, не оста вља

плен док га не по је де – ка же

Тел бис.

Ба нат ски Бре сто вац: Ме сна
за јед ни ца пла ни ра из град њу
те ме ља од бе то на и гво жђа на
ко ји ће би ти по ста вље на жи -
ча на сло ва „Бре сто вац”, пу -
ње на ка ме ним об лу ци ма, а
при пре ма и про јект но-тех -
нич ку до ку мен та ци ју за ас -
фал ти ра ње Ули це Жи ки це Јо -
ва но ви ћа, па ће уско ро би ти
рас пи са на јав на на бав ка.

Ба нат ско Но во Се ло: Ка ко
су због ло ших вре мен ских
усло ва од ло же ни ра до ви на
те ку ћој по прав ци и одр жа -
ва њу де ла не ас фал ти ра них
ули ца, Ме сна за јед ни ца пла -
ни ра уско ро и на ста вак ра -
до ва на на си пању ри зле на
по ме ну те ко ло возе.

До ло во: Ко ми си ја за по љо -
при вре ду Са ве та Ме сне за -
јед ни це ор га ни зу је пре да ва -
ња за по љо при вред ни ке сва -
ке су бо те у мар ту, од 10 са -
ти. Удружењe свих пен зи о -
не ра одр жа ло је пе снич ко ве -
че у су бо ту, 7. мар та, у свом
клу бу у До му кул ту ре, а два
да на ка сни је пред став ни ци
удру же ња че сти та ли су пра -
зник рад ни ца ма и ко ри сни -
ца ма До ма за ста ре и по де -
ли ли им ка ран фи ле. „До лов -
ке” су се по тра ди ци ји оку -
пи ле по во дом 8. мар та у сво -
јим про сто ри ја ма.

Гло гоњ: Рад ни ци ко му нал ног
пред у зе ћа по пра ви ли су мо -
би ли јар на из ле ти шту Ске ла,
а по ста вљен је и ре флек тор
на деч јем игра ли шту. Удру -
же ње же на је ор га ни зо ва ло
дру гар ско ве че у не де љу, 8.
мар та, у До му кул ту ре.

Ива но во: Тра ју за вр шне при -
пре ме за при ред бу по во дом
да на шко ле, ко ја ће би ти одр -
жа на у по не де љак, 16. мар та,
од 17.30 у До му кул ту ре. Ху -
ма ни тар на ак ци ја „До не си,
по не си” би ће спро ве де на у
сре ду, 18. мар та, од 13 до 15
са ти, у шко ли, а по зи ва ју се
гра ђа ни да у то вре ме до не су
не по треб ну гар де ро бу, ко ја ће
би ти по де ље на они ма ко ји ма
је то нео п ход но.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца че -
ка да се вре ме ста би ли зу је и
да на ста ви ра до ве на чи шће -
њу де по ни је и ки шних ка на -
ла, где је по треб но ски да ње
ви шка зе мље по ред ко ло во -
за. На кон кре а тив них осмо -
мар тов ских ра ди о ни ца за де -
цу из дру гог раз ре да основ не
шко ле из ло жба њи хо вих ра -
до ва отво ре на је у пе так, 6.
мар та, у До му кул ту ре.

Ка ча ре во: Ху ма ни тар на ак ци -
ја раз ме не оде ће и обу ће под
на зи вом „Ко има не ка оста ви,
а ко не ма не ка узме” од ви ја ла
се сва ког рад ног да на ис пред
Ме сне за јед ни це, ко јој је у то -
ме по ма га ло Удру же ње же на
„Ет но-ку так”. На истом ме сту
у не де љу, 8. мар та, чла ни це
те ор га ни за ци је из ло жи ле су
и про да ва ле про из во де. Ме -
сна за јед ни ца ће, уз по моћ
удру же ња ло ва ца, го лу ба ра,
ри бо ло ва ца и свих гра ђа на до -
бре во ље, ве ро ват но у пе так,
13. мар та, ор га ни зо ва ти сад -
њу око три ста мла ди ца др ве -
ћа у ве тро за штит ном по ја су
на кра ју Ули це 4. ок то бар.

Омо љи ца: Без стру је ће у по -
не де љак, од 9.30 до 13 са ти,
оста ти Ули ца Ни ко ле Те сле и
део Ули це Ђу ре Јак ши ћа од
Ни ко ле Те сле до Бал кан ске.

Стар че во: Удру же ње же на
„Нео лит” упри ли чи ло је дру -
же ње са уче ни ци ма ни жих
раз ре да у пе так, 6. мар та, у
До му кул ту ре. Из ви ђа чи су
не де љу, 8. мар та, уче ство ва -
ли на Сај му из ви ђа ча ко лек -
ци о на ра у Бе о гра ду. Дру штво
пче ла ра је у сре ду, 10. мар та,
одр жа ло још јед ну скуп шти -
ну, на ко јој је иза бран Из вр -
шни од бор. 

Месне актуелности

ЖЕ НЕ СА СЕ ЛА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛЕ СВОЈ ПРА ЗНИК

Осми март уз дру же ње и ру ко тво ри не
Као и сва ке го ди не у су срет
Осмом мар ту, као и на сам тај
дан, од и гра ва се ве ли ки број
до га ђа ја у чи јем су цен тру па -
жње при пад ни це леп шег по ла.

Све упа дљи ви ји до при нос у
том по гле ду да ју удру же ња же -
на, ко ја с вре ме ном по ста ју ва -
жни ји сто жер оку пља ња ста -
нов ни ца пан че вач ких на се ље -
них ме ста, а не ке од њи хо вих
ак тив но сти би ће пре до че не у
на ред ним ре до ви ма.

С тим у ве зи по но во се ан га -
жо вао и Град Пан че во, ко ји је
омо гу ћио одр жа ва ње још јед -
ног осмо мар тов ског ба за ра на
град ском Кор зоу. Та ко су у пе -
так и су бо ту, 6. и 7. мар та, ис -
пред Кул тур ног цен тра Пан че -
ва, сви за ин те ре со ва ни мо гли
да се уве ре и у ква ли тет ра до ва

чла ни ца пан че вач ких удру же -
ња, пре све га оних ко ја оку пља -
ју при пад ни це леп шег по ла.

Упр кос ло шем вре ме ну, све
рас по ло жи во вре ме ис ко ри сти -
ло је Удру же ње же на „До лов -
ке”, ка ко би са свог штан да по -

ну ди ло на да ле ко по зна те штру -
дле, а по ред оних пре по зна -
тљи вих с фи лом од ма ка, ора -
ха и ро га ча, овог пу та су из не -
ле и „но во та ри је” с ку пи на ма
и лу да јом. Дру гог да на су пот -
пред сед ни ци дру штва, Ка ти ци
Смиљ ко вић, по ма га ле ис ку сне
чла ни це Рад ми ла Сто ја но вић
и Нај да Јо ва но вић. Све оне су
по твр ди ле да ће се, на кон све -
ча ног руч ка, на ко ји ће им у
го сте до ћи де ца и уну ци, по но -
во тра ди ци о нал но оку пи ти и у
сво јим про сто ри ја ма у До му
кул ту ре, уз скром но по слу же -
ње и му зи ку.

Дан ра ни је је Удру же ње же на
„Нео лит”, та ко ђе у свом кут ку у
стар че вач ком До му кул ту ре, при -
ре ди ло ин те ре сант но дру же ње
са уче ни ци ма ни жих раз ре да.

Пред сед ни ца те ор га ни за ци -
је Љи ља на За рић ка же да им је
би ла же ља да об ра ду ју ма ли -
ша не и под у че их не ким ста -
рим вред но сти ма.

– Би ли су нам у го сти ма уче -
ни ци по два оде ље ња пр вог и

дру гог раз ре да и по три тре ћег
и че твр тог, а пред во дио их је
сам ди рек тор. За њих смо на -
пра ви ле раз не ко ла че и ис ко -
ри сти ле при ли ку да их упо зна -
мо с на шим ак тив но сти ма, ка -
ко би смо их при во ле ли да у
пер спек ти ви че шће на вра ћа ју.
По ред слат ки ша, нај ви ше су се
за ни ма ли за раз бој, вре те на и
но шње, по пут оне стар че вач ке.
Об ја сни ли смо им да не кад ни -
је би ло про дав ни ца, па су же не
мо ра ле да тка ју и ши ју гар де -
ро бу сво јој де ци. Ути сци су фе -
но ме нал ни и на дам се да ће мо
ово да по но ви мо и око Ус кр са –
на ја вљу је пред сед ни ца.

Ка ча ре вач ко Удру же ње же -
на „Ет но-ку так” би ло је ак тив -
но у не де љу, 8. мар та, ка да су
чла ни це те ор га ни за ци је на два
штан да из ла га ле и про да ва ле
сво је ру ко тво ри не.

Пр ва ме ђу њи ма, Зо ра Чу -
брић, ка же да је дру же ње с ме -
шта ни ма ле по про те кло.

– При ча ли смо им о то ме
чи ме се ба ви мо и пре за до вољ -
не смо њи хо вим ре ак ци ја ма.
Про да ва ле смо штру дле, ко ла -
че, пе ци ва, руч не ра до ве, тор -
бе, ку ти ји це за на кит ра ђе не

тех ни ком де ку паж, што се, та -
ко ђе, мно ги ма до па ло – на во -
ди ова ан га жо ва на Ка ча рев ка.

ПО ЕТ СКО ВЕ ЧЕ У УДРУ ЖЕ ЊУ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Пе сни ци До лов ци

„Доловке” на Корзоу

„Неолит”

„Етно-кутак”

Место напада
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Дар ко Ола чи, 

ре ту шер

ФИЛМ „Остр во” Па ве ла Лун -
ги на је ру ско оства ре ње у ко -
јем глу ми му зи чар Пе тар Ма -
мо нов. Он по ку ша ва да на ђе
уто чи ште у јед ном ма на сти -
ру на да ле ком се ве ру Ру си је.
Усло ви у ко ји ма во ди по ву -
чен жи вот, ра де ћи као ло жач
угља, крај ње су не за хвал ни, а
раз лог то ме је грех по чи њен
у мла до сти, док је слу жио вој -
ску то ком Дру гог свет ског ра -
та. Дра ма се спо ро од ви ја, не -
ма пу но ди ја ло га, али филм
уоп ште ни је не ин те ре сан тан
или не до ре чен, на про тив, ово
је вр ло за ни мљи во и сли ко -
ви то оства ре ње. При ча о гре -
ху и по ка ја њу пр вен стве но, о
људ ској пат њи, али и о раз -
ли чи тим пу те ви ма ка спо зна -
ји и по све ће њу. Сва ка ко је -
дан од рет ких фил мо ва ко је
сам за пам тио у жи во ту и са -
мо то би мо жда би ла нај бо ља
пре по ру ка за ово де ло, иа ко
је по брао и мно ге на гра де.
КЊИ ГА: Стин го ва ау то би о гра -
фи ја „Ра шти мо ва на му зи ка”
има ла је до ста ути ца ја на то
ка ко сам по чео да ка пи рам це -
лу при чу ве за ну за му зи ку ко -
јом сам се ба вио у том пе ри о -
ду. Вр ло је ин те ре сан тан у уло -
зи пи сца. Свој та ле нат и ин те -
ли ген ци ју ла ко пре но си с пи -
са ња кра ћих фор ми на ду же и
ни ка ко вам не ће би ти до сад но
да чи та те. Сва ко ко про чи та
књи гу, ви де ће по ко ли чи ни
иро ни је пре ма се би ко ли ко тај
чо век ве зе не ма с би ло чим
из о па че ним у да на шњем све -
ту поп кул ту ре. Не ка ко је остао
са чу ван, што је рет кост. Без
об зи ра на то да ли се ба ви те
умет но шћу или не чим дру гим,
ко ри сти ће да по мо ћу овог ин -

те ре сант ног и ла ког шти ва до -
би је те увид у то ка ко раз ми -
шља и шта ра ди је дан успе -
шан чо век. Стинг от кри ва до -
ста то га на је дан вр ло суп ти -
лан и раз ло жан на чин. Све је
ја сно, не ма пре те ра не фи ло -
зо фи је, не тре ба да је бу де.
Под јед на ко је би стар и ја сан и
кад ком по ну је и кад пи ше.
МУ ЗИ КА: Мо рам пр во ме сто
да дам јед ном мла дом ге ни ју
по име ну Џеј коб Ко ли јер (Ja-
cob Collier). Не бих да га по -
ре дим с ве ли ким умо ви ма из
про шло сти и са да шњо сти, али
мо рам да ка жем да ствар но
ми слим да он то је сте и да
ве ро ват но ни ко не ће оста ти
рав но ду шан ако по слу ша би -
ло шта од ње го вих ра до ва. За -
по чео је сво ју „Ју тјуб” ка ри -
је ру не где 2012. го ди не по пу -
лар ним об ра да ма по зна тих
пе са ма. Од та да ње го ва по пу -
лар ност из да на у дан све ви -
ше ра сте, мо жда баш за то што
се ис ти цао вир ту о зно шћу од
са мог по чет ка. Се ћам се да
ни ком ни је би ло ја сно шта се
де ша ва и ка ко то да не ко та -
ко млад об је ди њу је то ли ко та -
ле на та у јед ном, то је био не -
ки пр ви ути сак. Ње гов та ле -
нат раз о ру жа ва и при вла чи
на пр во слу ша ње. Увек је скро -
ман и отво рен иа ко је си гур -
но све стан ко је и шта је. Мо -
жда би та кви клин ци мо гли
да бу ду идо ли сви ма.

Острво

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Културни телекс
Му зи ка
Пе так, 13. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не: кон -
церт бен до ва „Рас кид 13” и „Scordisci”.

Су бо та, 14. март, 14 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: ба лет -
ско так ми че ње.

Су бо та, 14. март, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
жур ка „Rewind”.

Уто рак, 17. март, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: школ -
ско так ми че ње уче ни ка Ба лет ске шко ле „Ди ми три је Пар лић”.

Пред ста ве
Сре да, 18. март, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред ста ва
„Хип но за јед не љу ба ви” Ду ша на Ко ва че ви ћа.

Те мат ски про грам
Че твр так, 12. март, 20 са ти, Дом омла ди не: из ло жба ка ри ка -
ту ра Ни ко ле Дра га ша под на зи вом „Ни је сме шно”.

Че твр так, 19. март, 19.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
пред ста вља ње књи ге „То пло би ље” Бо ја на Ва си ћа.

ВА ЖНО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

От ка зи ва ње про гра ма
Кул тур ни цен тар Пан че ва оба -
ве шта ва јав ност да се при вре -
ме но об у ста вља ју сви про -
грами, у скла ду са Од лу ком
Вла де Ре пу бли ке Ср би је о
забра ни јав них оку пља ња у за -
тво ре ним про сто ри ма, ра ди
спре ча ва ња ши ре ња ви ру са
COVID-19 (ко ро на). Ку пље не
ула зни це мо гу се за ме ни ти за
но вац на би ле тар ни ци Кул -
тур ног цен тра (по не де љак –
сре да: од 9 до 21 сат, че твр -
так –не де ља: од 16 до 21 сат).
Но ве ин фор ма ци је о про гра -

ми ма би ће об ја вље не бла го -
вре ме но на сај ту, дру штве ним
мре жа ма и пу тем ме ди ја.

Из ло жба отво ре на 
до 8. апри ла

У про сто ри ја ма аген ци је „Ко -
му ни кАрт” у Пан че ву у не де -
љу, 8. мар та, отво ре на је стрип-
-из ло жба „Шта се крч ка?” ау -
тор ке Ја не Ада мо вић, на ко јој
је та умет ни ца пред ста ви ла свој
ау тор ски рад у не ко ли ко те -
мат ских це ли на. Овом из ло -
жбом је га ле ри ја „Ко му ни кАрт”
обе ле жи ла Дан же на, у скла ду
с про грам ском ори јен та ци јом
усме ре ном ка про мо ви са њу и
по ве ћа њу ви дљи во сти ау тор ки
у са вре ме ном стри пу.

– Ода бра ли смо 8. март јер
сам хте ла да се по и грам сте ре -
о ти пи ма о то ме ка ко дру штво
до жи вља ва јед ну узор ну же ну,
да му, а шта је за пра во оно чи -
ме ми же ли мо да се ба ви мо,
или чи ме ја же лим да се ба -
вим. Хте ла сам да по ка жем шта
ја за пра во крч кам и ку вам, уме -
сто да ствар но ку вам у ку хи -
њи. Ако је же ни ме сто у ку хи -
њи, он да тре ба зна ти да је цео
свет на ша ку хи ња и мо же мо ту
да пра ви мо шта год хо ће мо –
об ја сни ла је Ја на Ада мо вић
кон цепт из ло жбе.

Ра до ви су по де ље ни у те -
мат ске це ли не: „Ме ша на са -
ла та” – микс илу стра ци ја, ра -
зних тех ни ка и жан ро ва; „Фаст
фуд” – крат ки ау тор ски стри -
по ви; „Фран цу ска ку хи ња” –
та бле кла сич ног стри па, об ја -
вље не у Фран цу ској, у окви ру
из да вач ке ку ће „Editions Del-
court”, и „За го ре ла је ла” –
стрип-та бле од би је них или
про па лих про је ка та.

По ње ном ми шље њу, по ло -
жај стрип-ау тор ки се дра стич -
но по бољ ша ва.

– И да ље по сто је мо мен ти
сек си стич ких пред ра су да,
углав ном од пу бли ке и оних
ко ји се не ба ве стри пом, али
же на у стри пу има баш мно го.
По сто је пред ра су де, али се та
по зи ци ја по бољ ша ва за хва љу -
ју ћи ра зним ини ци ја ти ва ма,
по пут ове ко ју је ини ци ра ла
аген ци ја „Ко му ни кАрт” – об ја -
сни ла је Ја на Ада мо вић.

Про шле го ди не је од ли ко -
ва на и ве ли ким ино стра ним
при зна њем – Ор де ном умет -
но сти и књи жев но сти у ран гу
ви те за, у Ам ба са ди Ре пу бли ке
Фран цу ске.

– Иа ко се ор ден до де љу је
љу ди ма за жи вот но де ло, за
ко је сам ја још мла да, то сам

до жи ве ла као њи хов под сти -
цај да на ста вим да ства рам.
То ме вр ло сти му ли ше јер ја
ви ше ре а гу јем на охра бре ња,
иа ко се по не кад ја вља инат
кад вам не ко ка же да не мо -
же те. Ле по је за про ме ну чу ти
да мо же те и да вре ди те – ка -
же стрип-ау тор ка.

Ја на Ада мо вић је илу стра -
тор ка и стрип-ау тор ка из Бе о -
гра да. Са ра ђи ва ла је с фран -
цу ским из да ва чем „Editions Del-
court” као цр та чи ца и ко ло -
рист ки ња на се дам из да ња.
Крат ке стри по ве об ја вљу је у
Ср би ји, Хр ват ској, Ма ке до ни -
ји и Не мач кој, а стрип-ал бу ме
у Фран цу ској, Шпа ни ји, Ита -
ли ји и Хо лан ди ји. Тре нут но

сара ђу је са аме рич ким из да ва -
чем „Дарк хорс”. До бит ни ца је
ви ше на гра да за стрип и ка ри -
ка ту ру. Уче ствовала је на мно -
гим груп ним из ло жба ма, а има -
ла је и че ти ри са мо стал не из -
ло жбе. Ау тор ка је ко лек тив не
из ло жбе „Она се Бу ди / БД Ега -
ли те” стрип-ау тор ки из ре ги о -
на и Фран цу ске ко ја го во ри о
кре а тив ном ства ра ла штву те
по ло жа ју же на у де ве тој умет -
но сти. Из ло жба је на ста ла у са -
рад њи с Фран цу ским ин сти ту -
том у Бе о гра ду 2018. го ди не, а
об и шла је Бе о град, Но ви Сад,
Љу бља ну и За греб. У ок то бру
2019. од ли ко ва на је фран цу -
ским Ор де ном ви те за ре да
умет но сти и књи жев но сти.

У „КО МУ НИ КАР ТУ” ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ЖЕ НА

ЦЕО СВЕТ ЈЕ НА ША КУ ХИ ЊА

У га ле ри ји До ма омла ди не од
че твр тка, 12. мар та, публика ће
мо ћи да погледа из ло жбу об ја -
вље них ка ри ка ту ра Ни ко ле Дра -
га ша под на зи вом „Ни је смешно”.

На из ло жби ће би ти ка ри -
ка ту ре ко је су у по след њих де -
сет го ди на об ја вљи ва не пре -
те жно у ли сто ви ма „По ли ти -
ка” и „Ве чер ње но во сти”, али
и оне ко је су об ја вљи ва не у
ма ње ти ра жним и ло кал ним
ли сто ви ма.

– Ме ни, на жа лост, ни шта
ни је сме шно ако се усред -
сре дим на око ли ну... Је ди но
ми је искре но сме шно оно
што до ла зи из истин ског ху -
мо ра и са ти ре, та ко да у по -
след ње вре ме ужи вам у мај -
сто ри ја ма и ша ла ма Чар ли ја
Ча пли на и Стан ли ја и Оли ја
– об ја снио је Дра гаш.

Ка же да углав ном цр та ства -
ри с ко ји ма се су сре ће мо сва ког
да на и ко је на наш жи вот ути чу
ди рект но или ин ди рект но.

– Че сто цр там спорт, си ту а -
ци ју у дру штву, мо ти ве Ср би -
је, пра зни ке, го ди шње од мо ре,
сла ни ну... Што се ти че са мог
при сту па, не ке од ка ри ка ту ра
су на ста ле од мах из ру ке, а за

не ке је би ло по треб но ви ше да -
на. Гле дам увек да је при су тан
по тез ру ком, а ко лор ра дим на
ви ше на чи на, на ра чу на ру или
тра ди ци о нал ним тех ни ка ма...
– ре као је Дра гаш.

Ње го ва же ља да цр та ка ри -
ка ту ре на ста ла је као по тре ба
да не што ка же о си ту а ци ји, ста -
њу, про ме на ма и по ја ва ма ко је
се сва ко днев но де ша ва ју.

– По сто ји ап сурд да је ка ри -
ка ту ра са мо „ве ли ки нос”, да
она исме ја ва. Мо рам да ка жем
да је то јед на ве о ма озбиљ на
ди сци пли на ко ја нас че сто упо -
зо ра ва и опо ми ње на све оно
што се де ша ва у све ту и око нас
– за кљу чио је ау тор из ло жбе.

Ни ко ла Дра гаш (38) жи ви и
ра ди у Пан че ву. Ба ви се ка ри -

ка ту ром, илу стра ци јом, гра -
фич ким ди зај ном и стри пом.

Члан је УЛУ ПУДС-а, Удру же -
ња ка ри ка ту ри ста Ср би је – ФЕ -
ЦО и УЛУ „Све ти о ник”. За свој
рад је ви ше стру ко на гра ђи ван,
а из ла гао је у зе мљи и ино -
стран ству. Ско ро де сет го ди на
ра ди с де цом. Тре нут но во ди
шко лу цр та ња за де цу „Ча роб -
ни свет цр та ња”.

ИЗ ЛО ЖБА КА РИ КА ТУ РА НИ КО ЛЕ ДРА ГА ША

Ни је сме шно

Књи жев но ве че по во дом пред ста вља -
ња ан то ло ги је пољ ског, ру ског и бу -
гар ског афо ри зма и ру ске по е зи је за
пе ва ње одр жа но је у пе так, 6. мар та,
у Град ској би бли о те ци Пан че во.

Том при ли ком је са ти ри чар Алек -
сан дар Чо трић пред ста вио три ан то -
ло ги је ко је је пре вео и при ре дио. Он
је ис та као да су афо ри зми и уоп ште
ху мор и са ти ра че сто би ли сред ство
да се лак ше пре бро де те шко ће с ко ји -
ма су се сло вен ски на ро ди су о ча ва ли
у сво јој исто ри ји. На гла сио је да су
ове ан то ло ги је пр ви це ло куп ни и де -
таљ ни при ка зи афо ри сти чар ског ства -
ра ла штва на срп ском је зи ку ау то ра из
Пољ ске, Ру си је и Бу гар ске и да љу би -
те љи жан ра у на шој зе мљи мо гу да га
упо ре де са срп ском афо ри сти ком.

Про фе сор ру ског је зи ка Ми ли во је
Ба ћо вић ка зи вао је пе сме Вла ди ми -
ра Ви соц ког, Бу ла та Оку џа ве и дру -
гих ру ских пе сни ка ко је је пре вео, а
Еле на Ро шко ва је те пе сме от пе ва ла
уз ги та ру.

У ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

Ве че сло вен ске по е зи је и афо ри сти ке
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От  кри ј  т е
сна гу сва -
ко днев них
чу да, нео -
че  ки  ва  не
до бр о те и
пле ме ни -
то сти. До -
з в о  л и  т е
овим опи -
са ним ис -
ку  стви  ма
да вас дир -
ну и про -
ме не. Пре ва зи ђи те пре пре ке, са -
гле дај те но ве пер спек ти ве и по -
ста ни те бо ља осо ба.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
да ли је страст на пу сти ла ва шу спа -
ва ћу со бу. Књи ге из „Вул ка на” до -
би ће ау то ри сле де ћих по ру ка:

„Страст је стал ни, оми ље ни ре -
зи дент мо је спа ва ће со бе и не ће је
ни ка да на пу сти ти јер јој одо бра -
вам по пуст на ста но ва ње у слу ча ју
гла во бо ље.” 060/6266...

„Страст на пу сти мо ју спа ва ћу
со бу са мо он да кад ме ухва ти за
ру ку и по ве де до фри жи де ра.”
064/5293...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко ли ко је бит но
увек са слу ша ти и дру гу стра ну:

„Ако је учи ти од на ших по ли ти -
ча ра, бит но је ни ка да не са слу ша -
ти дру гу стра ну, већ је са мо оп ту -
жи ва ти за оно што у ства ри ви ра -
ди те.” 062/2137...

„Ја увек са слу шам и дру гу и тре -
ћу и пе ту стра ну, и ко ли ко год да
их има у мо јој гла ви. По не кад је
са мо те шко ра за зна ти шта го во ре,
по што све при ча ју углас.”
064/3440... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 18. мар та, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко ме би сте нај ра ди је ре кли
збо гом?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

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

Ида је упра -
во сле те ла у
Ме си ну, свој
род ни град.
Ње на мај ка
же ли да про -
да по ро дич -
ну ку ћу. Пре
два де сет три
го ди не не -
стао јој је
отац. Ни је
мр тав: јед но -
став но је
оти шао јед ног ју тра и ви ше се ни -
је вра тио. Ње го во име ви ше ни су
из го ва ра ле. Њи хов бол се пре тво -
рио у ти ши ну; њи хов бес у осе ћај
да је отац све вре ме ту не где, са мо
не при ме тан. Док пре би ра по ства -
ри ма тра же ћи оно што же ли да
за др жи као успо ме ну, схва та да је
до шло вре ме да се су о чи с
празнином ко ја је про го ни це лог
жи во та.

„Збо гом, аве ти”
На ди је Те ра но ве

Ме лем за ду шу

Два чи та о ца ко ји до 18. мар та, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Шта је ва ма ме лем за ду -
шу?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

ПАН ЧЕВ ЦИ КА МИ ОН ЏИ ЈЕ

КРОЗ СВЕТ НА ДВА ДЕ СЕТ ТОЧ КО ВА
Зо ву их друм ске кр ста ри це. О њи ма у
Аме ри ци сни ма ју те ле ви зиј ске се ри -
је и ри ја ли ти про гра ме. Те шки су и
по 24 то не, ду гач ки 18 ме та ра, а мо гу
да има ју и по 22 точ ка! И та квим гр -
до си ја ма упра вља ју и во зе их бр зи -
ном и до 90 ки ло ме та ра на сат – на -
ши Пан чев ци. Не ки за то што је то је -
ди ни на чин да за ра де за жи вот, а дру -
ги за то што су ка ми о не за во ле ли још
у де тињ ству!

И до нај у да ље ни је тач ке

Бо јан Ба лаћ (41) за вр шио је Ма шин -
ску шко лу, али је ра ди фи нан сиј ског
оп стан ка по ро ди це ода брао да ра ди
по сао во за ча. Јед на ту ра из Ср би је до
не ке стра не зе мље и на зад мо же да
по тра је три да на, али и до две не де ље.

– Ве о ма је на пор но. На по је ди ним
гра нич ним пре ла зи ма се че ка ви ше
да на, а нај го ри су тур ски Ка пи ку ле,
хр ват ски Ба тров ци и гра ни ца из ме ђу
Бе ло ру си је и Ру си је. Ма ло је бо ље на
на шим пре ла зи ма Хор гош и Ке ле би -
ја и на бу гар ској Ка ло ти ни. Не ма
уста ље ног рит ма, не кад се де си да
два да на спа ваш но ћу, па два да -
на спа ваш да њу, а ако спа ваш
пре ко да на, це лу ноћ мо раш
да во зиш – при ча нам Бо јан.

Во за чи по сле де вет са ти во жње мо -
ра ју то ли ко да се од ма ра ју и са о бра -
ћај на по ли ци ја на свим дру мо ви ма
то стро го кон тро ли ше и ка жња ва пре -
сту пе.

– Два-три са та па у зе по тро шиш на
раз не ства ри и ако не лег неш што пре
мо жеш, не стиг неш да се на спа ваш и
од мо риш, па је те шко да по но во сед -
неш за во лан – ка же Бо јан. Во за чи
ко ри сте па у зу да се оку па ју, да ску ва -
ју се би не што и да се, ако је мо гу ће,
чу ју с по ро ди цом. Ћер ку, си на и же -
ну ви ђа са мо се дам-осам да на у ме -
се цу и то сма тра нај ве ћим про бле -
мом у овом по слу.

По треб но је, ка же, мно го раз у ме -
ва ња ме ђу парт не ри ма да би ве зе и
бра ко ви оп ста ли.

Ка би не су опре мље не фри жи де ри -
ма, па во за чи у њи ма чу ва ју хра ну ко -
ју по не су из Ср би је. А кад се ту ре оду -
же, за ли хе се об на вља ју у ино стра -
ним мар ке ти ма. Али ни то ни је ла ко:
мно гим про дав ни ца ма не мо же да се
при ђе ка ми о ни ма.

– Углав ном је де мо су ву хра ну. Има
ко ле га ко ји ку ва ју, али то знат но од у -
зи ма вре ме ко је има мо за од мор. Спа -
ва се и на „су вим” пар кин зи ма, где
не ма пум пе и то а ле та, та мо где их
има – ни кад не ма ме ста, па је је ди ни
из лаз за у ста вља ње на пла ће ним пар -
кин зи ма, или у ин ду стриј ским зо на -
ма – при ча нам он.

До дат но оп те ре ће ње у по след ње
вре ме пред ста вља си ту а ци ја с ми гран -
ти ма.

– Не пре ста но – ка же – мо раш да во -
диш ра чу на да ти не ки ми грант не уђе
у при ко ли цу, да га на ђу на гра ни ци и
та ко ти на пра ви па као од жи во та...

По сла има и све је ви ше шпе ди тер -
ских фир ми.

– Мо жда зву чи уо бра же но, али да
ми не ра ди мо свој по сао, све би на
све ту ста ло. Не по сто ји ал тер на ти ва
ка ми он ском пре во зу, је ди но ас фалт
сти же сву да. Не ма сва ки град плов ну
ре ку, те рет ну же ле зни цу или ае ро -
дром... – за кљу чу је он.

Да ле ке де сти на ци је

Бо јан Хо лик (34) за вр шио је По љо -
при вред ну шко лу, али је ипак ода -
брао по сао про фе си о нал ног во за ча.

– Жи вот во за ча је леп као та кав за
оне ко ји во ле та кав на чин жи во та,

али је исто вре ме но и те жак. Ду гач ке
ту ре, кад пре ла зиш хи ља де ки ло ме -
та ра, за ма ра ју, јер не пре ста но мо раш
да бу деш кон цен три сан и па зиш на
пут и на оста ле уче сни ке у са о бра ћа -
ју. До дат но си под тен зи јом због по -
ли ци је, ца ри не, ми гра на та – при ча

Бо јан.
Ње го ва нај ду жа ту ра је тра -

ја ла че тр де сет три да на. Во зио
је укруг: Бе о град –Бар се ло на –
Мо сква –При шти на –Бе о град.

Кон цен тра ци ју и буд ност одр -
жа ва ју ве ли ким ко ли чи на ма ка -

фе, али су пу те ви у на шој зе мљи то -
ли ко ло ши да им се че сто про си па.

– Не при јат ни до га ђа ји се де ша ва ју
ско ро сва ко днев но: не ко вам пре се че
пут, ло ши вре мен ски усло ви, ква ро -
ви, пу ца ње гу ме... Ко ни је ме њао гу -
му на на то ва ре ном ка ми о ну на плус
че тр де сет или ми нус два де сет сте пе -
ни, не зна шта је му ка – ка же он.

Бо јан, и по ред све га, во ли свој по -
сао. Ужи ва у су сре ти ма с дру гим на -
ци ја ма и кул ту ра ма. Ви део је мно го
ме ста ко ја ина че не би ус пео да по се -
ти, као што су Цр ве ни трг у Мо скви и
Пла ва џа ми ја у Ис тан бу лу. Во ли и
дру же ње с ко ле га ма.

– Нај те же ми је би ло ка да сам мо -
рао сво је ро ђен да не и Но ву го ди ну да
сла вим с дра гим љу ди ма пре ко „Вај -
бе ра”. Ја ја за Ус крс, на при мер, фар -
ба мо хе миј ском олов ком – при ча нам
Бо јан.

Ви ше да на на пу ту, 
де бљи нов ча ник

Јо ван Ко стић (36) по стру ци је елек -
тро тех ни чар по го на, али во ли ка мионе.

– Мо раш да обо жа ваш во лан, то је
пр ви услов. Обич но сви по чи њу да
во зе да би за ра ди ли, а ни су до бро оба -
ве ште ни. У по чет ку ти је све то за ни -
мљи во, ра диш по сао ко ји не мо же
баш сва ко да ра ди, он да по ста неш
ма ло са мо жив. Оса миш се у ка би ни,
па мно го пу та чак ни ра дио не упа -
лиш – при ча Јо ван.

Нај го ре му је ка да по сле де вет са ти
во жње мо ра да на пра ви па у зу за од -
мор и да се испа ва, а сан не ће на очи.

– Кад пук не гу ма, пр во се од му ке
сме јеш као луд на бра шно, па псу јеш
као нај го ри ко чи јаш, он да сед неш на
ивич њак и по пу шиш ци га ре ту, па си
тек он да спо со бан да не што пре ду -
змеш – ка же он.

Нај ду же је на пу ту био че ти ри да на
и три но ћи. Али, иа ко је на пор на, ову
про фе си ју не би ме њао јер му је „ушла
у крв”. Во жња га је про ме ни ла. По -
стао је мно го ста ло же ни ји.

– Ди нар је „кр вав”, али сла дак. Во -
зим ци стер ну с во до ни ком и имам
јед ну ту ру днев но, и сва ке ве че ри сам
код ку ће. Во лим што во зим ве ли ке
ка ми о не – при ча.

Али не кад је про блем пар ки ра ти
то ли ко во зи ло.

– Де ша ва се да ти на ме сту ис то ва -
ра ка жу: „Мај сто ре, кад би мо гао ова -
ко да пар ки раш...”, а ти ка жеш да не -
ма про бле ма. Он да сед неш за во лан
и пре зно јиш се сто пу та, па не ка ко
успеш. Они оду ше вље ни ти го во ре:
„Сва ка част, мај сто ре!”, тап шу те по
ра ме ну, а не зна ју да сам ја ђа во ла
ви део док ни сам пар ки рао ка ко су
тра жи ли – при ча нам Јо ван.

– Да се не ба вим овим, не знам шта
бих ра дио. Али, по на вљам, не мо же
сва ко ово да ра ди. Тре ба пр во пре ло -
ми ти у гла ви – ка же.

Без бед ност на пр вом ме сту

Зо ран Бла га (47) ме ха ни чар је алат -
них ма ши на спе ци ја ли зо ван за ре -
монт и ба жда ре ње си гур но сне ар ма -
ту ре, а ка ми о не во зи по след њих де -
сет го ди на. Ра ди за хр ват ску ком па -
ни ју ко ја има ка ми о не у Не мач кој и
че сто во зи ту ре та мо, али и по Швај -
цар ској, Ау стри ји, Бел ги ји, Лук сем -
бур гу и Фран цу ској.

– Пре во зим де ло ве за ау то-ин ду -
стри ју или кон теј не ре
где се они скла ди -
ште. Нај ве ћи те рет
ко ји во зи мо је око
два де сет че ти ри то -
не. То су бло ко ви
мо то ра, али има и ла -
га ни јих, од по пет, де -
сет, пет на ест то на. На рав -
но да је те же и опа сни је
во зи ти ка да имаш ви ше
те ре та – при ча Зо ран.

На пу ту про ве де и по
три де сет да на, а он да бу де
две-три не де ље код ку ће.
Кад је за во ла ном, буд ност
одр жа ва слу ша њем му зи -
ке или раз го во ром с ко ле -
га ма те ле фо ном.

Тек по не кад има вре ме на да оби ђе
град у ко ји је до ве зао то вар. Че шће
мо ра да се пар ки ра у уда ље ној ин ду -
стриј ској зо ни, јер је на пар кин гу те -
шко про на ћи ме сто, па без ау то мо би -
ла не мо же да стиг не до гра да.

До са да ни је до жи вео ни јед ну не -
при јат ност. Ми сли да је кул ту ра у са -
о бра ћа ју у зе мља ма у ко ји ма во зи на
ви со ком ни воу и да се са о бра ћај ни
про пи си по шту ју.

– Ни је ми иза зов да во зим по ау то-
пу ту, већ кроз ма ња ме ста где су ули -
це уза не. Или кроз брд ско-пла нин ске
кра је ве. Та мо мо раш да па зиш на све.

Да се про ву чеш ка ми о ном ду гач ким
осам на ест ме та ра, да во диш ра чу на о
де ци, о дру гим уче сни ци ма у са о бра -
ћа ју... Да би се ба вио овим по слом,
мо раш да во лиш ка ми о не и да во лиш
да во зиш – ка же он.

Сва ки во зач по се ду је еле мен тар но
ау то ме ха ни чар ско зна ње и мо же да
от кло ни сит не ква ро ве на свом во зи -

лу. А за озбиљ ни је по -
прав ке ту је сер вис.

– Јед ном ми се по -
ква рио ком пју тер ко -
ји ре гу ли ше бр зи ну,
за бло ки рао је усред во -

жње. Сре ћа па сам знао
да га ре стар ту јем и да се с

пу та ис кљу чим на пар кинг.
По звао сам по сло дав ца и ре -
ши ли смо про блем. Ина че,
на ау то-пу ту не смеш да се
за др жа ваш у за у став ној тра -
ци. Пут је по кри вен ка ме ра -
ма и ако бр зо не по зо веш не -
ког да ти по мог не, слу жбе за
по моћ по сле из ве сног вре -
ме на до ла зе са ме. Кад те они
шле па ју, ко шта до три хи -
ља де евра и још те во зе у
сер вис. А та мо де ру – при ча
Зо ран.

Зо ран до да је да, по ред во жње, да на -
шњи во за чи до ста мо ра ју да се ба ве и
па пи ро ло ги јом. Ске ни ра ју раз не де -
кла ра ци је и до ку мен та и ша љу их сво -
јим по сло дав ци ма, да би на пла та тран -
спор та мо гла не сме та но да се вр ши.

Прак са нај ва жни ја

Игор Ден чић (40) пр во је за вр шио
Елек тро тех нич ку шко лу, па се пре -
ква ли фи ко вао за про фе си о нал ног во -
за ча.

– Овај по сао је чи ста прак са. Што
ду же ра диш овај по сао, бо љи си у ње -
му. Оно што се учи у шко ли, обич но
ни је при мен љи во, јер су ка ми о ни све
мо дер ни ји и има их за раз не на ме не
– ка же Игор.

Игор је од у век во лео да во зи. Не -
дав но га је брат под се тио на при чу да
је на не ком ро ђен да ну, као осмо го ди -
шњак, ре као да ће јед ног да на во зи ти
ка ми он.

– У вој сци сам во зио тенк, а по од -
слу же њу ро ка сам по чео да ра дим као
во зач ау то бу са. Али бр зо сам схва тио
да ми рад с пе де се то ро љу ди, од ко -
јих сва ко има не ки про блем ко ји не
мо жеш да им ре шиш, не од го ва ра.
Лак ше је с ро бом, та мо не ма при го -
во ра – ка же са осме хом.

Во зио је ка ми он с при ко ли цом, сан -
ду чар и ци стер ну. Тре нут но во зи теч -
ни ки се о ник за ле че ње па ци је на та, а
ина че и тех нич ке га со ве за ин ду стрију.

– Код сва ке вр сте на чин во жње је
дру га чи ји. Имаш при ко ли це ду гач ке
13,6 ме та ра, где те ро ба на ги ње и ву -
че на стра ну. Он да ци стер не ко је те
гу ра ју кад ко чиш и кад идеш уз бр до
или низ бр до. Мо раш да са вла даш те
ма ши не, да знаш ка ко ре а гу ју да би
ти ре а го вао. Уде си и про бле ми се де -

ша ва ју ка да не маш до -
вољ но ис ку ства – об -

ја шња ва Игор.
Ње му се јед ном

де си ло да је на низ -
бр ди ци остао без

коч ни ца.
– То је био ста ри

„фап 1620”, ци стер на, ни -
је би ло теч но сти у коч ни -
ца ма. Мо рао сам да ко чим
мо то ром, али то је не до -
вољ но, јер те те жи на во -
зи ла и ро бе ву че низ бр до.
У кри ви ни сам отво рио
вра та ка би не ка ко бих мо -
гао да ис ко чим ако ми се
ка ми он от ме кон тро ли. Ци -
стер на се већ би ла наг ну -
ла у кри ви ни, али сам не -

ка ко ус пео да по вра тим рав но те жу и
скре нуо. Та да сам већ сти гао до удо -
ли не и по чео да се ус пи њем, па сам
се за у ста вио. Ста јао сам са стра не и
тре сао се – при ча искре но.

У су шти ни, нај те же је зи ми, јер је
пут кли зав, а на то ва ре но во зи ло те -
шко и „гу ра” сво јим прав цем.

– У до ма ћем са о бра ћа ју је до бро
што во зач не ма про блем са стра ним
је зи ком, што зна све прав це и пу те ве.
До бро су по зна та огра ни че ња, ку да
сме ју да се во зе опа сне ма те ри је... На
ино стра ним ру та ма про блем пред ста -
вља, на пр вом ме сту, ад ми ни стра ци ја
на гра ни ци, због стра ног је зи ка и раз -
ли чи тих про пи са, па он да при ти сак
да се стиг не на вре ме – ка же Игор.

Раз ви је не зе мље има ју бо ље пу те -
ве, али су гу жве ве ће. Он је до са да
во зио кроз Ру му ни ју, Бу гар ску, Ма -
ђар ску, Цр ну Го ру, Сло ве ни ју и Пољ -
ску. Кон цен тра ци ју одр жа ва отва ра -
њем про зо ра да га рас хла ди ва здух,
или се за у ста ви и се би ску ва ка фу.
Ако га баш ухва ти по спа ност, ста не и
од ре ма два-три са та.

– То ни ко не ће да ти за ме ри. Мо -
раш да пре по знаш тај тре ну так ка да
са њи вост по ста је опа сна – ка же.

Мир ја на Ма рић

Бојан Балаћ

Зоран Блага

Бојан Холик

Игор Денчић

Јован Костић
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

ЈУГО 55, 1999. одличан,

регистрован, оригинал бо-

ја. 063/776-16-77.

(289423)

МЕРЦЕДЕС А 160, 2001,

регистрован, продајем/ме-

њам за голфа, фијата.

064/517-84-21. (289586)

ПАСАТ Б 6, 1.9 ТДИ, кара-

ван, 2007. годиште.

069/331-03-97. (289713)

НА ПРОДАЈУ опел мерива,

1.3 Д, 2007. 061/613-10-

11. (289743)

ПРОДАЈЕМ лагуна ДТИ,

1998, регистрован и дело-

ве меган. 060/143-62-10.

(289719)

ПРОДАЈЕМ ситроен ксара

пикасо 2.0 ХДИ, гаражи-

ран,, у одличном стању.

063/224-528. (289754)

ПРОДАЈЕМ матиза дакор,

гаражиран, у одличном

стању. 063/224-528.

(289754)

ПЕЖО 206, 2.0 ХДИ, 2000,

петора врата, фул опрема.

064/587-50-24. (289777)

ПАСАТ Б 5, 1.9, 1999, ка-

раван, у првој боји, очу-

ван. 064/587-50-24.

(289777)

ПУНТО гранде 1.4, 2006,

троје врата, фул опрема,

на име. 064/130-36-02.

(289777)

ГРАНДЕ пунто 1.9 мулти-

џет, 2007, фул опрема,

шест брзина, дигитална

клима, регистрован годи-

ну. 064/130-36-02.

(289777)

САКСО 1.4, 2002, петора

врата, прва боја, на име.

064/130-36-02. (289777)

ПЕЖО 306, караван, 2.0

ХДИ, 66 кв, 90 кс, реги-

строван, 1.6, цена 1.100

евра. 0637774-86-29.

(289837)

ОПЕЛ астра караван, ди-

зел, 2005, у одличном ста-

њу, власник. 063/436-863.

(289856)

МЕРЦЕДЕС модел А 180

ЦДИ, беспрекоран, 2007,

због одласка у иностран-

ство.Власник. 063/436-

863. (2898569

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катали-

затора, продаја делова,

долазим на адресу.

069/203-00-44, 066/409-

991. (288426)

КУПУЈЕМ стара и неис-

правна возила. 064/119-

59-24. (289449

КУПУЈЕМ аутомобиле од

80 до 1.800 евра, стање

небитно. 063/165-83-75.

(289568)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, од 70 до

1.500 евра. 062/193-36-05.

(289567)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Ко-

еђж 1, или мењам за мањи

ауто. 062/339-299.

(289870)

САМАЧКИ кревеет, угаона

гарнитура, кокфер шива-

ћа, телевизор, кухињски

сто. 063/861-82-66.

(289724)

ПРОДАЈЕМ прасиће.

061/277-87-99. (289389)

ПРОДАЈЕМ трпезаријски

стон и шест столица.

062/854-95-98. (289590)

ПРОДАЈЕМ судоперу,

остале кухињске елементе.

Судопера 3.000, нова.

063/773-45-97. (289613)

ДРВЕНИ сто са столицама,

метална комода, дрвена

комода, телевизори, ДВД,

кварцна пећ, горионик на

нафту. 064/206-30-24.

(289645)

СТАРИНСКИ дрвени ор-

мани, каучеви,ф отеље,

све по 1.000 динара.

061/100-89-97. (2189665)

ПРОДАЈЕМ полован лежај

и душек. Договор.

064/065-23-38. (289876)

ПРВОКЛАСНИ прасићи,

јагањци, свиње, могућност

клања и печења, Панчево.

060/037-11-96. (289871)

ПРОДАЈЕМ јариће, од 27

до 30 килограма, 250 ди-

нара. 0657688-86-30.

(289685)

ПОЛОВАН тросед на рас-

клапање продајем.

064/348-00-43. (289694)

РАСПРОДАЈА нмвог наме-

штаја: столице од 1.600,

столови од 4.5000.

060/600-14-52. (289712)

МАЊИ фрижидер, веш-

машина, алфа пећ камин,

комбиновани фрижидер.

063/861-82-66. (289724)

БАЛИРАНА детелина, си-

рак, кукурузовина и слама

на продају. Мића,

064/303-28-68. (289779)

ПРОДАЈЕМ траку за трча-

ње. 062/816-47-57.

(289782)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, по-

вољно у климу. Звати по-

сле 15 сати. 069/226-83-

91. (289658)

ПРОДАЈЕМ веш-машину

горење 583, беко са елек-

троником, може неисправ-

но уз доплату. 064/129-73-

60. (289808)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, перје, плинске боце

и остало покућство.

066/900-79-04. (289599)

ПРОДАЈЕМ професионал-

ни алат, хилтику, брусили-

цу и остали алат. 064/324-

11-17. (289799)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, монта-

жа. 335-930, 063/705-18-

18. (289835)

ПРОДАЈЕМ новији кауч на

расклапање, двоја врата,

пуно дрво, стакло.

062/424-128. (289858)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

веш-машине, фрижидере,

замрзиваче, телевизоре,

долазим на кућну адресу.

064/158-44-10, 063/101-

11-47. (289454)

КУПУЈЕМ перје, старински

намештај, слике, сатове,

стари новац, сифон фла-

ше, старе играчке, стрипо-

ве и друго. 335-930,

063/705-18-18. (289835)

ПРОДАЈЕМ плац на Куде-

љарцу. 064/256-61-64.

(СМС)

ИНВЕСТИТОРУ потребан

плац за изградњу вишепо-

родичног стамбеног објек-

та. Плацеви већи од 6 ари,

на локацији ужег и ширег

центра града. 064/128-52-

21. (ф)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ у

Иванову кућу од 100 квм

са помоћним објектима,

на плацу од 17 ари, лега-

лизовано. 062/415-359,

064/828-36-26. (289516)

ПРОДАЈЕМ грађевински

плац 49 ари, Новосељан-

ски пут 91. 064/131-42-02

(289668)

УЖИ ЦЕНТАР, 240, 2.5

ара, прелепа усељива,

72.000. (679), „ Трем 01”,

063/836-23-83. (289682)

ПРОДАЈЕМ четири и по

ланца грађевинског зе-

мљишта, северна зона,

преко пута Секиног сала-

ша. 062/102-89-16.

(289260)

ПРОДАЈЕМ укњижену не-

покретност, башта, прво

српског поље, Новосељан-

ски пут. 064/128-22-06.

(289100)

ПРОДАЈЕМ плац на Куде-

љарцу. 063/895-85-79.

(289045)

ПРОДАЈЕМ кућу, три

стамбене јединице, 8 ари

плаца, Горњи град.

063/829-89-48. (289203)

ПРОДАЈЕМ земљу у Доло-

ву, потез Ливадице. 319-

754, 061/153-34-61.

(289595)

ПРОДАЈЕМ кућу од 100

квм, са 15 ари плаца, Ба-

ваништански пут 313, до

пута. Тел. 066/903-88-654.

(289597)

КУЋА у Тополи, 100 квм,

сређена, 27.000 евра.

062/770-682. (289604)

КУЋА, Омољица, 80 квм, 7

ари, легализована, вла-

сник, 1/1. 064/961-00-70.

(289609)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса, 5

ари, ограђен, 1/1.

064/205-39-57. (289638)

ПРОДАЈЕМ осам ари пла-

ца, Охридска. 063/708-13-

01. (289622)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

на Златибору за некретни-

ну у Панчеву. 069/158-63-

76. (289640)

НОВА КУЋА, 9 х 12, завр-

шни радови, нова Миса,

власништво. 064/221-36-

12. (289641)

БАВАНИШТАНСКИ пут,

11 ари, викендица, струја,

вода, 18.000. (679), „ Трем

01”, 063/836-23-83.

(289682)

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољи-

ца, може за гарсоњеру.

013/618-625. (289691)

ДЕБЕЉАЧА, 7.5 ари, 120

квм, продаја-замена, од-

лична кућа. 064/928-89-

68. 8289690)

ВОЈЛОВИЦА, кућа две

стабмбене јединице, 109

квм, реновирана, 40.000.

(300), „Ћурчић”, 063/803-

10-52. (289710)

ПЛАЦ, Јабучки пут, Бава-

нитшански пут, Топола.

(188), „Una Dal li”, 064/255-

87-50. (289704)

КУЋА, нова Миса, 148

квм, 97 квм, 500 евра/ква-

драт. (188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (289704)

ЦЕНТАР, улични део куће

+ гарсоњера + подрум,

40.000 евра. 061/114-11-

34. (289701)

ПЛАЦЕВИ, градско грађе-

винскок земљиште, погод-

но за све делатности.

064/212-52-52. (289700)

ПРОДАЈЕМ плац 23 ара у

Владимировцу, погодан за

више врста делатности.

Има струју и воду. Тел.

013/234-40-71. (289736)

КУЋА на продају на 5,4

ара, Ул. Ц. Душана.

064/119-65-63, Панчево.

(289739)

ПРОДАЈЕМ или мењам ку-

ћу у Сарајеву, стамбене

површине 180 квм + 90

квм, пословни простор за

стан у Панчеву. 066/626-

24-33. (289744)

НОВА МИСА, 1.3 ара, 180

квм, гаража, 57.000. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (289733)

ЦЕНТАР, шири, етажа,

приземље, око три ара,

колски улаз, 100 квм.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (289813)

МИСА, кућа 200 км, близу

Спортског центра, 68.000.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (289813)

СТАРЧЕВО, 15 ари, 240 +

локал, до пута; Миса, три

етаже, 63.000. (338), „Јан-

ковић”, 348-025. (289820)

СТРЕЛИШТЕ, 148 квм, за

реновирање, 2,2 ара, гара-

жа, 40.000. (49), „Му-

станг”, 062/226-901.

(289783)

ЦРЕПАЈА, 252 квм, 21 ар,

лепа, 30.000. (49), „Му-

станг”, 062/226-901.

(289783)

КУЋА, 180 квм у Јове

Максина 50-ц + 3 ара пла-

ца. 063/740-22-41,

064/929-64-85. (289863)

ПРОДАЈЕМ плац, Долово,

16 ари, Ул. Лоле Рибара.

061/654-50-08. (289875)

КУЋА, 20.000 евра, 100

квм, 3 ара, Козарачка 10-

б. 0763/721-62-13.

(2890878)

ТРИ куће за 34.000 евра,

100 квм, 70 квм, 60 квм,

6.5 ари, Козарачка.

063/721-62-13. (289878)

КУЋА, 15.000 евра, 70

квм, 2 ара, монтажна, Ко-

зарачка 10-ц. Л063/721-

62-13. (1289878)

СТАРЧЕВО, усељива кућа,,

плац 9.5 ара, укњижено,

1/1. 063/725-99-37.

(289886)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

Повољно продајем

ДВА СТАНА
по 75 квм, сређени,

новија градња.

063/272-487, 
063/305-036

(1
/2

8
9

6
2

7
)

КОЗЈАК, прелепа, ЕГ, 160

квм, 57 ари, намештена,

23.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (289887)

МИСА, кућа, 38 + 12 + 17

квм, 6,89 ари, усељива,

26.000.  (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (289887)

КУЋА, 13.000 евра, 60

квм, 2 ара, Козарачка 10-

а. 063/721-62-13. (189878)

ПЛАЦ, нова Миса, 8 ари,

22.000. (188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (289704)

ПРОДАЈЕМ два плаца од

4.9 ари, Стрелиште.

064/579-40-96. (289711)

СТРЕЛИШТЕ, сутерен +

ПР + I, 5 ари, циглом гра-

ђена, 69.000.  (67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(289887)

ПЛАЦ, Шарпланинска,

4,42 ара, темељ, папири,

вода.  (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (289887)

ЦРЕПАЈА, одлична, 11,68

ари, 135 квм, вреди,

36.000.  (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (289887)

ЦЕНТАР, продаја станова

и локала од 48 до 136 квм,

укњижени у изградњи.

063/323-584. (289528)

ОМОЉИЦА, строги цен-

тар, продајем једноипосо-

бан стан, укњижен, 1/1.

064/021-19-31. (и)

ПРОДАЈЕМ стан, 47 квм,

трећи спрат, Тесла, звати

после 15 сати. 069/226-83-

91. (289658)

СТАН, 50 квм, пеко пута

Лидла, Тесла, ЦГ, укњи-

жен, сређен, високо при-

земље, продајем без по-

средника, 40.000 евра.

060/441-11-23. (289628)

СОДАРА, Савска, 61 квм,

III спрат, ЦГ, лифт,

32.000, договор, власник.

063/700-34-03. (289619)

ПРОДАЈЕМ једнособан

стан на Стрелишту, ЦГ,

41,75 квм, I. 011/406-79-

18, 064/982-44-25.

(2896439

ТЕСЛА, двособан, I, 53

квм, ТА, 35.000.  (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (289773)

СТРОГИ центар, трособан,

72 квм, трећи спрат, лифт,

ТА, могућност ЦГ. Звати

после 17 сати. Тел.

064/119-60-06. (289688)

КОТЕЖ 2, једнособан, 39

квм, V, ЦГ, 25.000.  (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(289704)

ШИРИ центар, новији,

двособан, 54 квм, II гас,

48.000, договор. (300),

„Ћурчић”, 063/803-10-52.

(289710)

СТРОГИ центар, 173 квм,

салонски, усељив одмах.

(470), „Дива некретнине”,

064/246-05-71. (289738)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж

1, ЦГ, сутерен, екстра ре-

новиран, 34.000.(470),

„Дива некретнине”,

064/246-05-71. (289738)

ПРОДАЈЕМ дворишни

стан у центру. Тел.

064/303-35-46. (289775)

ГАРСОЊЕРА, шири цен-

тар, нови, укњижени, 23

квм + тераса, приземље,

24.000 евра. 060/559-47-

94. (289776)

КОТЕЖ 1, „Лидл”, новија

зграда, четворособан, 93

квм, II, лукс, 86.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(289492/р)

СТРОГИ центар, 68 квм,

салонски, екстра ренови-

ран, 85.000.  (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (289813)

МИСА, 85 квм, троипосо-

бан, гаража, локал леп,

хитно, 57.000. (394), „Го-

ца”, 063/899-77-00.

(289813)

СОДАРА, 83 квм, 35 квм +

58 квм, два стана, заједно

65.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (289813)

ЦЕНТАР, 2.5, 68, 47.000,

одличан, дворишно, 65,

реновирано, 28.000. (338),

„Јанковић”, 348-025.

(289820)

СОДАРА, , 59 квм, ЦГ, V,

лифт, усељив. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(289828)

ПРОДАЈЕМ једнособан

стан у центру, повољно,

трособан, на Котежу.

066/937-00-13. (289855)

МАРГИТА, троипособан,

II, гас, 87  квм, гаража,

80.000. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (289733)

ТЕСЛА, двособан, ЦГ, 54

квм, VI, леп, 42.000. (49),

„Мустанг”, 226-901.

(289703)

ДВОРИШНИ, 31 квм, бли-

зу Тесла, 17.000. (49),

„Мустанг”, 226-901.

(289703)

КОТЕЖ 1, двособан, 50,

ВП, сређен, 39.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(289492/р)

ТАМИШ капија, двоипосо-

бан, 78 квм, iV, ЦГ, дво-

страно оријентисан,

72.000, договор. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (289798)

ОСЛОБОЂЕЊА, двори-

шни, једнособан, 32 квм,

подрум, 16.000, договор.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (289798)

ПРОДАЈЕМ једнособан

стан на Содари. Тел.

060/313-87-86. (289801)

КОТЕЖ, јднособан, 35, ЦГ,

20.000, усељив. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (289887)

КОТЕЖ 1, двособан + до-

градња, 117 квм, ЦГ,

55.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (289887)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

V, 37, ЦГ, терасе, сређен,

23.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (289887)

ПРОДАЈЕМ реновиран

стан у Качареву, 52 квм,

први спрат. 063/776-14-

67. (289868)

ГАРСОЊЕРА, Самачки, 18

квм, I, ЦГ, усељив, 14.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (289798)

СТАН, центар, 130 квм +

поткровље, I спрат, Мак-

сима Горког 10, 130.000

евра, пентхаус два купати-

ла. 063/804-07-85.

(289878)

ЦЕНТАР, 93 квм + 18 квм,

тераса, VII, ЦГ, 65.000.

(396), „Лајф”, 061/662-91-

48. (289881)

СОДАРА, једноипособан,

II, 40.000; Тесла, ренови-

ран, опремљен, 43.000.

(396), „Лајф”, 061/662-91-

48. (289881)

ПРОДАЈЕМ реновиран

стан у Качареву, 52 квм,

први спрат. 063/776-14-

67. (2898689

ГАРСОЊЕРА, Самачки, 18

квм, I, ЦГ, усељива,

14.000.  (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(289798)

СТАРА МИСА, једнособан,

приземље, тераса, 20.000.

063/836-23-83, (679),

„Трем 01 ”. (289632)

НОВА МИСА, 3.0, 84 квм,

ВП, гаража, укњижено,

45.000. 069/757-559.

(289790)

КУПУЈЕМО станове, куће,

исплата одмах. 063/836-

23-83, (679), „Трем 01 ”.

(289632)

КУПУЈЕМ стан без посред-

ника, мањи/већи, до 65

квм. 063/701-11-31.

(289709)

КУПУЈЕМО станове, куће

на свим локацијама. Брза

исплата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (289773)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требни станови, куће, све

локације. Брза реализаци-

ја. (67), 063/744-28-66.

(289887)

КУПУЈЕМ гарсоњеру или

једнособан и двособан

стан, кеш. 060/551-64-50.

(289785)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потреб-

ни станови, куће, плацеви.

Брза исплата. 061/662-91-

48. (289881)

КУПУЈЕМ мањи стан или

гарсоњеру у Панчеву.

064/174-89-94. (289847)

ИЗДАЈЕМ једнособан и

двособан намештен стан у

центру. 062/978-34-26

(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру. 062/889-01-20

(СМС)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан, 100

квм, намештен, центар

града, паркинг, лифт. Тел.

064/828-36-18. (ф)

ТРАЖИ мањи стан за из-

давање, празан или полу-

намештен. Хитно.

064/065-23-38. (289876()

ИЗДАЈЕМ намештен стан

60 квм, на Котежу 2, 200

евра. 063/101-10-13.

(289596)

ПОТРЕБНА цимерка за за-

једничко становање.

Л063/246-509. (289607)

НОВА МИСА, издајем јед-

ноипособан стан са ета-

жним грејањем. Тел.

061/208-51-51. (289616)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у

центру Панчеву, Ул. Др.

Касапиновића, комплетно

намештен, ЦГ, приземље.

Цена 20.000 месечно. Тел.

063/761-54-89. (289623)

ИЗДАЈЕМ смештај за Рад-

нике, самце, студенте,

раднички смештај. Цен-

тар. 063/502-211.

(289662)

ИЗДАЈЕ се мањи двособан

стан на Тесли, без грејања,

ненамештен. 064/426-27-

09, 064/238-09-46.

(289672)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у

Самачком, ученикук.

064/348-07-60. (289618)

ИЗДАЈЕМ намешену гар-

соњеру, ужи центар.

063/810-92-39. (289649)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

ришни стан, 30 квм, Сода-

ра. 065/469-57-95.

(289652)

ИЗДАЈЕМ једнособан не-

намештен стан на Стрели-

шту, обавезан депозит.

064/142-68-65. (289715)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,

двособан, намештен, цен-

трално, на дуже. 063/372-

124. (289676)

ИЗДАЈЕМ стан, 46 квм,

нов, ненамештен, одличан,

приземље, 250 евра, пого-

дан за пословни простор.

Моше Пијаде 58. 062/886-

85-83. (289708)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру на Тесли, централ-

но грејање. 064/439-60-07.

(289706)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у

центру. 063/809-59-66.

(289753)

СТАН за издавање 35 квм,

за самце, теренске радни-

ке. 062/353-413, 063/894-

21-80. (289745)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,

комплет намештен, у цен-

тру, Панчево, приземље,

етажно грејање на гас.

Тел. 063/311-369.

(289740)

ИЗДАЈЕМ стан од 90 квм и

локал од 32 квм, на новој

Миси, преко пута вртића.

Тел. 064/876-52-60.

(289733)

СТАН за издавање, цен-

тар. 064/334-03-01.

(289731)

ИЗДАЈЕМ кућу, стара Ми-

са. 060/011-96-66.

(289826)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

собан стан. Тел. 063/707-

07-76. (289846)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-

мештен трособан стан за

раднике. Тел. 063/707-07-

76. (289846)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,

намештен. 063/866-25-31.

(289531)

НОВА МИСА, издајем јед-

ноипособан стан са ета-

жним грејањем. Тел.

061/208-51-51. (289616)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01.
(289697)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
борска 3, Панчево. Тел.
373-077. (2897569

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Ко-
теж 1, фул намештену,
ЦГ, на дуже. 066/494-900.
(289758)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, Котеж 1, издајем.
063/824-06-63. (289683)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан у строгом центру, за
ученике. 063/617-190.
(2897609
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагно-
стика. Прегледи свих специјално сти из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање тера-
пија у поликлиници Panmedica, а по 
потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

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

U cilju formiranja uspešnog tima, novoosnovano pri-

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

KONKURS

za prijem radnika na sledećim pozicijama:

• Lični asistent (VII stepen stručne spreme 

ekonomskog ili pravnog usmerenja)

• Referent održavanja

• Šef smene održavanja

• Mehaničar

• Električar

• Bravar

• Higijeničar

• Domar

• Terenski kontrolor

• Dispečer

• Vozač autobusa

• Nabavljač

• Magacioner

• Blagajnik

• Referent obračuna zarada

• Prodavac karata

• Dispečer na autobuskoj stanici

• Najavljivač na autobuskoj stanici

Kandidati svoje radne biografije mogu dostaviti 

– sla njem na e-mail adresu 

pantransport2020@gmail.com 

– doneti lično na adresu Vojvode Radomira Putnika

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

15,00 časova

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati

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

15,00 časova)

Biografije dostaviti do 20.03.2020. godine.

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лековац”

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

Ресторану
„Бели Нарцис”

потребан конобар
са искуством.

013/371-965
(5/289684)

Потребни радници за

израду бетонске галан-

терије. 064/949-92-72
(9/289845)

„FINNET/PROMET” DOO

Spoljnostarčevačka br. 101, Pančevo

тражи: 2 продавца

– пожељна возачка дозвола Б категорије

– основно познавање рада на рачунару

– Пожељно искуство у раду у малопродајном

објекту, рад са фискалном касом

– Пожељно познавање грађевинског материјала

(нарочито водоводног  и канализационог)

– III/IV степен стручне спреме

Контакт особа: Зоран Сталетовић,

064/828-36-05, finnetprom@ptt.rs

ЛОКАЛ издајем строги
центар, код Суда, употреб-
на дозвола, све намене.
063/372-124. (289676)

ИЗДАЈЕМ локал 72 квм,
Панечво. 063/540-209.
(289759)

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

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, у
центру Панчева. 064/866-
22-70. (289809)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
Тел. 064/866-23-26,
0647866-23-50. (289814)

ЛОКАЛ у центру, Немањи-
на, код Зелене пијаце, 28
квм, 30.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (289798)

ПРЕДУЗЕЋУ Car bo kok te li
потребна девојка која ће
вршити промоцију произ-
вода у малопродајним
објектима. Позвати
069/334-54-42 од 8 до 16
сати радним данима.
(СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством за
домаћи транспорт . Прија-
ва, сталан посао. 069/301-
17-00 (СМС)

ПОТРЕБНА озбиљна жена
за одржавање домаћин-
ства и пословног простора
у Качареву, као и за чува-
ње детета. 065/237-33-09.
(и)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у фотокопирници. Пожељ-
но познавање корела и
фотошопа. 062/355-154.
(289860)

ИЗДАЈЕМ продајем локал

105 квм Војводе Радомира

Путника 17. 063/251-812.

(СМС)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,

код Аутобуске станице.

063/278-421. (288881)

ТАМИШ капија, локали за

издавање, 107 – 200 квм.

063/338-332. (288827)

ЛОКАЛ продајем, строги

центар, 34 + 16 квм, упо-

требна дозвола, одличан.

062/372-124. (289676)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-

ној пијаци, први на улазу,

бивша мењачница.

064/404-91-49, Бошко.

(289063)

ЛОКАЛ, пијаца, 10,52, са-

мо 8.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (289887)

ЛОКАЛ издајем, 32 квм,

на Стрелишту. 066/303-

999. (289861)

МАКСИ - Дом омладине,

80 квм, 18.000 евра.

061/114-11-34. (289701)

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

ПОТРЕБНИ возачи са Ц
категоријом за развоз по
Србији. 062/889-01-20
(СМС)

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР-
СКОЈ радњи „Elek tro in”
из Панчева поребни елек-
троинстлатери са и без ис-
куства. 064/179-27-83.
(289039)

ПОТРЕБНИ конобари, до-
стављачи хране и помоћно
особље у кухињи. За све
информације јавити се на
060/052-78-99. (289092

РЕСТОРАН тражи одго-
ворног кувара и конобара.
Информације на 069/248-
88-26 (СМС)

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

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Б
категорије, магационер за
дистрибуцију пића We i -
fert, 062/446-291.
(289197)

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

ГОЛУБ такси тражи возаче

таксија. Неопходни усло-

ви: завршена средња сао-

браћајна школа, пет годи-

на искуства на пословима

возача или поседовање Ц

категорије са било којом

средњом школом. Контакт

Марија Симоновић,

060/663-64-63, радним

данима од 8 до 16 сати.

(289872)

ГОЛУБ такси тражи диспе-

чера таксија. Предност

радно искуство у таксију и

познавање града.  Контакт

Марија Симоновић,

060/663-64-63, радним

данима од 8 до 16 сати.

(289872)

КРОЈАЧКОЈ радњи у Омо-

љици потребне шнајдерке

на шивењу, са искуством и

без искуства, на индусриј-

ским машинама. 065/210-

41-52. (289612)

ПОТРЕБНА девојка за рад

у фотокопирници, пожељ-

но познавање корела или

фотошопа. 062/355-154.

(289860)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад

у Маркету „ Цеца 013”.

060/555-11-73. (289633)

ПОТРЕБАН момак или де-

војка за разншење пића на

бувљаку. 0647132-98-12.

Л(289629)

ПОТРЕБАН радник за по-

сао продавца на бувљаку.

063/836-70-61. (289660)

ПОТРЕБНА радница у пе-

кари. 062/821-47-70.

(289657)

ЋЕВАБЏИНИЦИ Грил Бум

код Сунчаног сата потреб-

ни радници за рад на ро-

штиљу, са или без иску-

ства. 063/864-85-58.

(289723)

ПРОДАЈЕМ посао у раду –

ћевабџиница са комплет-

ним инвентаром. 061/807-

62-99. 

КАФИЋ „КРУЗЕР” тражи

конобарице. Плата 33.000

до 43.000, плаћен годи-

шњи одмор, додатно жи-

вотно осигурање, слобод-

на недеља, могућ рад на

дневницу. 064/136-00-27.

(289667)

ПОТРЕБНА женска особа
за спремање јела у стану
старијег пензионера.
064/123-16-60. (289687)

ПОТРЕБАН пекар бурек-
џија у пекари.  062/821-
47-70. (289657)

ПОТРЕБНА радница у пе-
кари. 065/570-57-63.
(289657)

ХИТНО потребна жена за

чување деце, пола радног

времена. 064/128-79-47.

(289762)

ПОТРЕБАН мушко женски

фризер са или без иску-

ства. 060/406-88-84.

(289689)

ПОТРЕБНИ радници за из-

раду и монтажу АЛУ и

ПВЦ столарију. 063/249-

432. (289730)

ПОТРЕБАН возач доста-

вљач хране. 061/623-16-

15. (289770)

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

РЕСТОРАНУ брзе хране у
граду, потребна озбиљна
радница од 30 до 40 годи-
на. Плата добра. Обезбе-
ђен бесплатан стан и хра-
на. Обавезна пријава. Тел.
066/932-67-51. (ф)

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА
ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана

ИЗДАЈЕМ локал у Новом

Селу, 180 квм, 100 евра

месечно. Погодан за мага-

цински простор, радњу.

063/301-219. (289371/р)

ИЗДАЈЕМ халу, Бавани-

штански пут, 150 квм, плус

плац 5 ари, ограђено.

063/644-353. (289634)

ИЗДАЈЕМ локал 90 квм и

више канцеларијских про-

стора. АЦ „Звезда”, Стева-

на Шупљикца 88. 063/278-

250. (289635)

ИЗДАЈЕМ два локала по

106 квм, ул. В. Р. Путника

17, у дворишту, паркинг,

може и заједно. 062/272-

510. (289543)
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ

И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

КОНКУРС
за пријем у радни однос:

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

машински и туристички смер

Организујемо једнодневне излете из Панчева у:

• манастире Тумане и Нимник, са обиласком Голубца: – 22. 03; 12. 04 и 19. 04

• Бања Ждрело – субота, 14. 03. 2020.

• Етно село СТАНИШИЋИ – субота: 28. III и 11. 04.

За све излете резервација је обавезна, број места ограничен. За додатне информације позвати.

Куповином аранжмана код нас имате обезбеђене поласке или трансфере из Панчева

Потребна женска особа

за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности 

од искуства + пријава

+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”

Тел. 062/896-39-78
(1/289177)

ДОО „Минесал” из Панчева, тражи

мушкарце за рад

у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360

Caffeteriji BIANCO

потребне спремачице.

063/108-00-80
(10/289850)

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

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

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

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

37/19-др.закон и 9/20)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за из-

градњу колективног вишепородичног стамбеног

комплекса са пратећим садржајем на локацији

„Хиподром“, на кат. парцелама топ. бр. 4866/46,

4866/47, 4866/48, 4866/49, 4866/50, 4866/51,

4866/52, 4866/55, 4866/56, 4866/57, дела парцеле

8059/1, 8061/2 и дела парцеле 16071 К.О.Панчево,

израђен од стране ДОО „Геовизија“, Панчево, за

инвеститорa град Панчево, путем ЈП „ГСА” Панче-

во, Његошева 1а.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 13. 03.

2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

Потребан

ТРАКТОРИСТА
са искуством,

за рад
у пољопривреди

у Долову.

064/200-56-92

CAF FE FLA MIN GO тражи

девојку за рад. Пожељно

искуств9. 069/364-10-04.

(289815)

ШЉУНАК, песак сејанац

одвоз шута малим кипе-

ром до два кубика

064/664-85-31, 013/342-

338 (СМС)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови, брзо, педантно,

повољно. 065/523-02-73.

(289605)

ТВ и сателитске антене,

постављање дигитализаци-

ја вашег ТВ-а. 064/866-20-

70. (2898659

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-

не, комарници, венеција-

нери, тракасте завесе,

уграђујем, поправљам.

063/882-25-09. (289334)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, развод-

них табли, инсталација.

Мића. 064/310-44-88.

(289368)

НЕМАЧКИ, часови свим

узрастима. Преводи, при-

према за полагање свих

нивоа знања. 061/656-04-

04, 352-892. (289468/р)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,

бетонирање, стиропор, ба-

валит, фасаде, реновира-

ње кровова. 063/865-80-

49. (289598)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-

шњим искуство, квалитет-

но, педантно и повољно.

064/252-51-75, 062/153-

37-06. (289664)

ГИПСАРСКИ радови, брзо,

повољно. 065/523-02-73.

(289605)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које вам смета.

063/369-846. (289639)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шења канализације, адап-

тације купатила, сервис.

013/377-930, 063/115-71-

67. (289673)

БАШТЕ орем и култиви-

рам. 063/855-92-70.

(289678)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,

израда инсталација, ТА

пећи, бојлера, најјефтини-

је у граду. 066/354-412.

(289705)

БЕТОНИРАЊА дворишта,

рушења кукћа, шупа, чи-

шћење тавана, подрума,

обарање стабала.

060/035-47-40. (289761)

РАДИМО све физичке по-

слове; рушења кућа, шупа,

ископи, чишћења тавана,

подрума, бетонирања.

064/122-69-78. (289761)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ

оштећених када. 064/354-

08-09. (289755)

БРИНУЛА бих одговорно о

полупокретној особи. Тел.

Л062/353-283. (28975790

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,

гипс, повољно. Пензионе-

рима попуст. 061/626-54-

06. (289748)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење судопере, купатила,

адаптације, замене, по-

правке, одмах, 0-24.

013/331-657, 064/495-77-

59. (289696)

ПОВРЕМЕНА или стална

помоћ и дружење старијој

особи. 062/822-04-82.

(289750)

ТАПЕТАР који пресвлачи

намештај, са искуством,

тражи посао. 064/120-77-

64. (289747)

МОЛЕРАЈ: кречење, ле-

пљење тапета, фарбање

столарије, радијатора, по-

вољно. 064/174-03-23,

062/790-881. (289742)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКИ радови, гипс, кера-

мика, повољно, проверите.

061/141-38-02. (289749)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге. Александар,

064/157-20-03. (289778)

ШЉУНАК, песак, сејанац.

Одвоз шута малим кипе-

ром до 2 кубика. Лаза.

065/2334-23-38.

(289789/817)

ОДГУШЕЊЕ канализације,

купатила, кухиња машин-

ским путем. 062/264-07-

41. (289775)

КАМИОН кипер: шљунак,

песак, ризла, сејанац, уто-

вар, одвоз шута. 060/474-

74-57.  (289822)

БАЛТОКАД када, обнова

глазуре, пластифицирање,

гаранција. Www.bal to -

kad.co.rs 065/347-55-02,

011/288-30-18. (287717)

ПАРКЕТ постављам и хо-

блујем, мајстор с дугого-

дишњим искуством из Де-

бељаче, с материјалом или

без њега. Ноле (имам и

паркет), 013/266-52-20,

063/847-74-38. (288874)

РАДИМО: зидање, бетони-

рање, оправке старих, но-

вих кровова. 013/664-491,

063/162-53-89. (289161)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље, цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (287623)

ЕЛЕКТРИЧАР, електро ин-

сталације, замена табли,

расвета. 063/644-353.

(289634)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, поставка ламина-

та. 061/283-66-41,

064/390-00-87. (289648)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови. 064/317-10-05.

()289648)

ТЕПИХ сервис „Путник”.

дубинско прање тепиха и

намештаја. 302-820,

064/129-63-79. (289284)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, венти-

ла, батерија, санитарије,

све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

013/348-139, 063/811-74-

89, Јовичин. (289866)

СЕРВИС телевизора, диги-

талних Рисивера, даљин-

ских. Нова адреса: „Плус”,

Браће Јовановић 56.

063/877-38-21, 066/579-

39-58. (289659)

ИЗРАДА металних кон-

струкција хала, биндера,

тенди, коване капије, гра-

ђевинска лимарија.

064/068-10-85. (289675)

ПРЕВОЗИМ кипером, пе-

сак, шљунак, сејанац, од-

возим шут. 064/354-69-94.

(289771)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98, 013/351-498. (289765)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере, ТА пе-

ћи, поправљамо квалитет-

но са гаранцијом. „Фриго-

техник”, 013/361-361,

064/122-68-05. (289802)

КАМИОНСКИ превоз до

два кубика, песак, шљу-

нак, сејанац, шут, 1.500

динара. 062/355-154.

(289860)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКИ, гипсарски радови,

постављање ламината,

проверите. 062/816-66-78.

(289879)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-

бијем и камионом, демон-

тажа, монтажа намештаја,

изношење непотребних

ствари, кутије за пакова-

ње. 064/047-55-55.

(289882)

ЗКР ИНТЕКС 2020, Омо-

љица, позива све купце ко-

ји имају наше производе,

доње делове тренерке са

учкуром да их врате, како

би уклонили недостатке

који нису безбедни.

065/210-41-52. (289612)

ЗКР ИНТЕКС+ Омољица,
позива све купце који има-
ју наше производе, доњи
деловеи тренерки са учку-
ром да их врате, како би
уклонили недостатке који
нису безбедни. 064/147-
57-01. (289612)

ОГЛАШВАМ изгубљеном
диплому од 17. јуна
12997. годиште, средње
хемијске школе „23. мај”
на име Сања Андрејин.
(289601)

ОГЛАШАВАМ украденом
годишњу пензионерску
карту издату од АТП-а на
име Полдан Душица.
(289588)

ДАЈЕМ једнособан стан за

доживотно издржавање.

063/246-509.

(289607)

СЛОБОДНА дама, озбиљ-

на, ради брака жели да

упозна слободног господи-

на који тражи жену за

брак. 064/409-50-85.

(289698)

ЛУКС апартман, Грчка,

клима, интернет, ТВ пола-

рис, до 7 особа. 063/103-

04-33. (2894829

ИЗВОДИМО фасадерске

радове. 063/246-509.

(289607)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-

не, комарници, венеција-

нери, гуртне. Уграђујем-

поправљам. 064/181-25-

00. (289642)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (289606)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, кречење, глетова-

ње, столарија, веома по-

вољно. 064/280-26-15.

(289606)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, ада-

штацоке купатила, венти-

ли, славине, поправке,

одгушење канализације.

061/193-00-09. (289614)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за оцену потребе за
ажурирањем студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта Wellbury – Bela Anta д.о.о., Ули-
ца Жарка Обрешког бр. 23, Београд – Земун, под-
нео је захтев за оцену потребе за ажурирањем
студије о процени утицаја на животну средину
пројекта Инфраструктурног комплекса за ветроге-
нераторско поље Бела Анта у Долову.

Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и зашти-
ту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
сво је мишљење у писаној форми на адресу Секре-
таријата.

TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис
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ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА

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

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,

ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

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

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

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

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

37/19-др.закон и 9/20)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за из-

градњу складишта воћарско-повртарских произво-

да у Старчеву, ул.Иве Лоле Рибара бр.138, на

кат.парцели топ.бр.4317/1 КО Старчево, израђен

од стране „Block Art“, Панчево, за инвеститорa „Аг-

роцентар Волођа” Панчево, Јаношикова 135.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 13. 03.

2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

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

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

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

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

37/19-др.закон и 9/20)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за

планирану изградњу стамбеног објекта П+4+Пс,

ул. Стражиловска бр. 7а, на кат. парцели топ. бр.

1897 КО Панчево, израђен од стране „Active House”,

Панчево, за инвеститорa Смиљанић Стевана из

Панчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 13. 03.

2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево. 

10. марта 2020. године, после тешке болести, напустила нас је

наша мила мајка

ЈУЛИЈАНА ЈОВАНОВИЋ
27. I 1953 – 10. III 2020.

Вечно ожалошћене ћерке НАТАША и ЗВЕЗДАНА

са породицама

Сахрана ће бити обављена 13. марта 2020, у 16 сати, на Католич-

ком гробљу у Панчеву

(144/289836)

Последњи поздрав

ДУШАНУ ШТРБЦУ

од супруге, деце и унучади

(23/289636)

После кратке и тешке болести преминула је наша

НАДЕЖДА ВУКОБРАТОВИЋ
Рођ. Петковић

1933–2020.

Наша вољена преминула је 5. марта, али ће зау-

век остати у нашим срцима.

Ожалошћени син МИЛОРАД

(171/289884)

Последњи поздрав драгом, непрежаљеном

брату

ШТРБАЦ ДУШАНУ
1947–2020.

Сестра АНИЦА са породицом

(172/289885)

После кратке и тешке болести, 8. марта 2020.

преминула је наша вољена

ИВАНКА СТЕПАНОВИЋ
1937–2020.

Ожалошћени: ћерка СЛАВИЦА, унук ЖЕЉКО

и унука ТАМАРА

(56/289717)

РАТИМИР ПЕТРИЧИЋ
16. VII 1938 – 6. III 2020.

Вољеном тати и деди, последњи поздрав од сина ДЕЈАНА,

ћерки САНДРЕ и ЗОРАНЕ са својим породицама

(78/289782)

ЂОРЂЕ ЋОСИЋ
1949 –2020.

Последњи поздрав нашем вољеном мужу, оцу,

деди и свекру од: МИРЈАНЕ, ВЛАДИМИРА,

АЛЕКСАНДРА, КАТАРИНЕ, АЛЕКСАНДРЕ, ЗОРА-

НА, ИРЕНЕ и СНЕЖАНЕ

(15/289621)

Тужна срца опростили смо се од нашег

драгог

ПЕТРА ПАВЛОВА БРАЦЕ
1932–2020.

Његову доброту и ведар дух заувек ћемо

чувати у срцима.

Супруга НАДА, ћерке СМИЉКА и

ДУШИЦА и син МИЛАН с породицама

(47/289686)

ПЕТАР ПАВЛОВ БРАЦА
1932–2020.

Ми враголани и наш деда, куд кренемо свет нас гледа.

Заувек твоји унуци: ИВА, ДЕЈА, ПЕЂА, ЛУКА и име дедино

(49/289695)

Последњи поздрав вољеној мајци

АНКИ НИНКОВИЋ
1948–2020.

Кћерка АЊА

(114/289811)
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Последњи поздрав нашој драгој

СВЕТЛАНИ МИЛКОВИЋ

ПОПОВИЋ ЦЕЦИ

Почивај у миру најдража наша, нека те анђели

чувају, јер си и ти сама била анђео.

Мајка МАРИЦА, сестра ЈАСМИНА, 

зет ИГОР и сестрић СТЕФАН

(131/289830)

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ ПОПОВИЋ
1966–2020.

Последњи поздрав драгој дади од стрине НАДЕ, брата

БОБАНА, сестре БОБАНЕ и снајке ТАМАРЕ
(132/289831)

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ ПОПОВИЋ

Последњи поздрав нашој братаници Светлани.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Стриц БОШКО и стрина МИРА са породицом
(133/289831)

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ ПОПОВИЋ
1966–2020.

Последњи поздрав нашој драгој Дади. Увек ћеш бити у
нашим срцима.
Стриц РАДОСЛАВ, стрина ЉУБИЦА и брат ГОРАН са
породицом

(134/289831)

Последњи поздрав нај-

дражој учитељици

СВЕТЛАНИ

МИЛКОВИЋ

ПОПОВИЋ

од генерације 1984. 

Заувек у нашим срцима.

(67/280732)

СВЕТЛАНА ПОПОВИЋ МИЛКОВИЋ
1966–2020.

Последњи поздрав од супруга БРАНИСЛАВА и ћерке АНЂЕЛЕ са

породицом

(143/280833)

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ ПОПОВИЋ ЦЕЦА

Данас опрости свима, не зато што они заслужују опро-

штај, већ зато што ти заслужујеш мир.

Последњи поздрав од VI II-2, генерација 66.

(145/289839)

Драга наша

ЦЕЦО

Твоје постојање је непроцењиво обогатило наше

животе мудрошћу, снагом, лепотом, нежно-

шћу...

Заувек ћеш остати у мислима, сећањима, осећа-

њима, речима...

твојих учитељица

(153/289844)

Последњи поздрав колегиници

СВЕТЛАНИ МИЛКОВИЋ

ПОПОВИЋ ЦЕЦИ

од колектива ОШ „Гоце Делчев” Јабука

(154/ф)

Последњи поздрав

ДУШАНУ

од породице

ЈАНКОВИЋ

(31/289655)

МИЛОМИР КОСТИЋ

Вечност није довољно дуга да се заборави твоја доброта, ведар

дух и велико срце. 

Био си најбољи човек, почивај у миру, нека те анђели чувају.

Последњи поздрав од супруге РАДОЈЛЕ с породицом

(122/289825)

МИЛОМИР КОСТИЋ

Хвала ти за срећу, радост и смех. Хвала ти за сваки сакривени

грех.

Хвала ти за реч што сузе брише, такав отац, родитељ, друг се не

рађа више.

Последњи поздрав од сина МИЛАНА, снаје МАЈЕ и унука

СТРАХИЊЕ

(125/289825)

МИЛОМИР КОСТИЋ

Утехе нема, заборав не постоји за оне који те

искрено воле.

А за нас постоје само сузе, туга и неизбрисив

бол.

Док год живимо ти ћеш живети са нама.

Последњи поздрав од брата СТАНКА са породицом

(123/289825)

МИЛОМИР КОСТИЋ

Последњи поздрав од брата ПЕТРА са породи-

цом

(124/289825)

МИЛОМИР КОСТИЋ

Последњи поздрав драгом брату од сестра ДРА-

ГОСЛАВКЕ са породицом

(127/289825)

МИЛОМИР КОСТИЋ

Последњи поздрав куму од МИЛУНА са породи-

цом

(128/289825)

МИЛОМИР КОСТИЋ

Последњи поздрав пријатељу и другу од ЉУБИН-

КА СТАНОЈЕВИЋА

(126/289825)

Последњи поздрав поштованом и вољеном

куму

МИЛОМИРУ КОСТИЋУ

Кумови: РАТКО и ВЛАДА са породицама

(157/289851)

Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке 

на ших 

услу га 

да на це не

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим 

рад ним 

да ни ма

осим

сре дом.
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Последњи поздрав драгом колеги у

пензији

ХАРЈУНГ АНТАЛУ

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево

(26/ф)

Нашем драгом татици, декици и најдивнијем супругу последњи

поздрав

ХАРЈУНГ АНТАЛ
1946–2020.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Неутешни: супруга КАТАРИНА, синови ЗОРАН и ДЕЈАН

и унуке НАЂА и ИВАНА

(57/289718)

Последње збогом куму

ХАРЈУНГ АНТАЛУ

Почивај у миру.

БОБА, ОЛГИЦА, ГОРАН и ДУЊА
(52/289703)

Последњи поздрав куму

АНТИКИ

од кума МИЋЕ са породицом

(97/28796)

Последњи поздрав куму

АНТИКИ

од ПРЕЛЕ, ВЕРЕ и ЈЕЛЕНЕ

(98/280796)

Последњи поздрав драгом брату

АНТАЛ ХАРЈУНГУ

ЛАЈОШ и ВЕРА са децом

(165/289869)

ЉИЉАНА ОБЕРКНЕЗ

1965–2020.
Драга мама, 

не постоје речи које би ублажиле и олакшале ову тугу и бол,

попуне празнину у нашим срцима...

Била си и остала наш херој, ослонац и снага.

У нашим срцима живиш заувек.

Заувек неутешни твоји: ЗОЗА, ДАЛЕ, АЦА, ТИКИ и МАКИ

(135/289834)

Последњи поздрав драгој сестри

ЉИЉАНИ ОБЕРКНЕЗ

од сестре СНЕЖАНЕ ИВАНЧИЋ са породицом

(137/289834)

Последњи поздрав драгој ћерки

ЉИЉАНИ ОБЕРКНЕЗ

од мајке МИЛЕНИЈЕ и оца ДРАГОМИРА

(136/289834)

Драгој мами, баки и ташти

ЉИЉАНИ ОБЕРКНЕЗ
1965–2020.

Хвала за сву љубав и пажњу коју си нам

пружала.

Заувек ћеш бити у нашим срцима...

Ћерка ТИЈАНА, унука ЛАНА

и зет МАРЈАН

(150/289843)

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ ОБЕРКНЕЗ

Породица КРАСАВЧЕВИЋ

(160/289859)

Последњи поздрав

драгој

ЉИЉАНИ

ОБЕРКНЕЗ

од САРАЈКЕ, 

МАРИЈЕ и НЕМАЊЕ

(149/289843)

Последњи поздрав

прији

ЉИЉАНИ

ОБЕРКНЕЗ

од пријатеља

МИЛЕТА и прије

МИЛКЕ

(151/289843)

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ ОБЕРКНЕЗ

од кумова AN NE, СНЕЖАНЕ

и СЕБАСТИАНА ГЕЂЕ
(161/289862)

Са тугом обавештавамо породицу и пријатеље

да је преминуо

ЗОРАН ШИНИК
1949–2020.

Драги отац, таст и деда

(173/289888)

300-820, 300-830

Укуцајте ПАН (размак)

текст малог огласа до 10 речи

и све то пошаљите на број 1202 ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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ПЕТАР ВИДАНОВИЋ

Последњи поздрав вољеном Пери од БРАНКЕ и НЕНАДА

(72/280746)

Последњи поздрав нашем

чика ПЕРИ

Увек ћемо те се сећати и никада те нећемо забо-

равити.

Заувек ћемо те чувати у нашим срцима.

Твоји: ПЕЂА и СЛАЂА и унуке ЈАЊА и МОНА

(73/289746)

Последњи поздрав вољеном брату

ПЕТРУ ВИДАНОВИЋУ

од сестре БУБЕ, зета РАДЕ, сестрића

ДРАГАНА, снаје ЈЕЛЕНЕ, унука УРОША

и РЕЉЕ

(75/289746)

Последњи поздрав

драгом ујаку

ПЕТРУ

ВИДАНОВИЋУ

од сестричине

ДРАГАНЕ, зета

ДАЛИБОРА, унука

ЛАЗАРА и АНЂЕЛЕ
(76/280746)

ПЕТАР ВИДАНОВИЋ

Никад те неће заборавити: кум МИЛЕ

и ЗОРИЦА са породицама СРЕТЕНО-

ВИЋ, ГРУЈИЧИЋ и НЕСТОРОВ

(70/289738)

ПЕТАР ВИДАНОВИЋ

Последњи поздрав побри Пери од породице

ГЛИГОРИН

(69/289737)

Последњи поздрав

ХАРЈУНГ

АНТАЛУ

од Управног одбора

пензионера

Рафинерије нафте

Панчево

(99/289797)

Последњи поздрав

великом човеку, при-

јатељу и колеги

ПЕРИ КМЕТУ

ЗОКА и РУДИ

(91/289787)

Последњи поздрав

брату

ПЕТРУ

ВИДАНОВИЋУ

Сестра МИРА

са породицом

(55/(289716)

Последњи поздрав

драгом ујаку

ПЕРИ

ВИДАНОВИЋУ

Породица

НАКАРАДА

(59/289721)

Последњи поздрав

драгом брату и ујаку

ПЕРИ

ВИДАНОВИЋУ

Прерано си нас напу-

стио.

Сестра ВИЈА

са породицом
(60/289721)

ХАРЈУНГ

АНТАЛ

Последњи поздрав

најдражем стрицу

од ЕМИЛИЈЕ и БАТЕ,

ДАВОРА, ДРАГАНЕ,

МИЛЕНЕ и ЛАРЕ

(90/280786)

Последњи поздрав

куму

АНТИКИ

ХАРЈУНГ

од ЛЕЛЕ, СЛАЂАНЕ

и ЖЕЉКА

са породицама

(120/289821)

Последњи поздрав

ПЕРИ КМЕТУ

Његови маргићани и маргићанке: МИЋА КИЧКИЛА, СТАВРА, ЗОРАН

САВИЋ, РАЈА, БЕЛИ, ДОБРА ЛУНГУР, ДРАГАН, МИЋА ПЕКАР,

ДРАГАН ДЕБЕЛИ, ЗЕКА, БАТА, ПРИКА, БЕБА, СЛАВКО ДАБИЋ, ПЕРА,

ПАНТЕЛИЋ, ЉУБА САВАНОВИЋ, ЖИВКИЋ, ГРЦА и ЦУКА, СТОЈИЋ,

ВЛАДА ПЕКАР, МОМА ХАРМОНИКАШ, БОБА БАЈА, ИВИЦА, САЛЕ

ЂУКА, ВЛАДА ХАРМОНИКАШ, САВА ПАУН, ФЕРКА, ЉУБА и МИЛАН

УРС, СЕКУЛА, ТИШМА, БАНЕ ФАЊЕР, ЈОВА и ИВА БУДАК, ДИРЕКТОР,

ПЕПИ, ЗОКИ ВАСИЋ, ЂИГИ, АЦА ПАСУЉ, ЦИГА, ВЛАДА, ЋУП,

ЖЕЉКО, СТАНКО, ДУЛЕ КАРАПАНЂА, БОЖА БАЈА, КОСТА СУБОТИЋ,

ЂОРЂЕ МУЊА, ЖИКА ЧАЂА, БОБА и МИЦА, БАРНА, НЕША ЛАЗАРЕ-

ВИЋ, СИМА ШУПЕР, ЗОРИЦА, ЈАДРАНКА, ЖАРЕ, КУЖЕ, ЛАЗА и

СТЕВА, РАША и ЦОКА, ЋИРА и ДРАГАНА ДАНКУЦ, ЖИВА ГАЈТАН,

КЉАЈА, МИЛАН, СРЂАН, ЈОГИ и ФРЕНКИ

(129/289827)

Последњи поздрав

драгом деверу и

стрицу

ПЕТРУ

ВИДАНОВИЋУ

Снаја МАЛИНА

и синовац БОГДАН

са породицом
(74/289746)

Последњи поздрав

ПЕТРУ ВИДАНОВИЋУ
1964–2020.

од брата СТЕВАНА, братанице ВИДЕ

и зета УРОША

(139/289838)

ПЕТАР ВИДАНОВИЋ КМЕТ

У мислима и сећању заувек с нама.

Твоје друштво из „Абрашевића”

(140/289841)

Последњи поздрав драгом колеги и пријатељу

ПЕТРУ ВИДАНОВИЋУ

СЛОБА, ДАРЕ, ГОРАН, РУДИ, МАРЕ, БУЦА, МЕ-

САР, МИЈАТ, ЗОКИ МАЈСТОР, КРЧА, ЂУРИН,

КЕЖА, ВЛАДА, ДАНИЈЕЛ, НОВИЦА, ДАНИ, ЈОЦА

ФАЦА, ЦВИТАК и ЛАЛИЋ

(141/289842)

Последњи поздрав

куму

ПЕРИ

ВИДАНОВИЋУ

од ШЕПИНИХ

(159/289857)

Последњи поздрав
драгом

ПЕРИ

ГОРАН ДИВЉАК
са породицом

(147/289842)

Последњи поздрав
драгом

ПЕРИ
ДАРКО ДАКИЋ

са породицом
(146/289842)

Последњи поздрав
драгом

ПЕРИ
СЛОБОДАН ВЕСЕЛИНО-
ВИЋ са породицом

(148/289842)

300-820, 300-830



Последњи поздрав

ГРОЗДИ ПЕТРОВИЋ
1931–2020.

Сахрана је 12. марта 2020, у 12 сати, на Новом гробљу.

(33/289661)
                                                                Родбина и пријатељи
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С великим болом и тугом у срцу опраштамо се од драгог

ВЛАДИМИРА ИВАНЧИЋА

који је преминуо 7. марта 2020, у 65. години

Почивај у миру.

Ожалошћени: супруга СНЕЖАНА, синови ИГОР и МИЛОШ, 

снаја ЗОРИЦА и унук УРОШ

(66/280729)

Последњи поздрав шефу

ВЛАДИ ИВАНЧИЋУ

од колега из Енергетике „Азотаре”

(53/2890707)

Последњи поздрав

драгом зету

ВЛАДИМИРУ

ИВАНЧИЋУ

Почивај у миру.

Таст ДРАГОМИР и

ташта МИЛЕНИЈА

(65/289728)

Последњи поздрав

куму

ВЛАДИ

ИВАНЧИЋУ

од кума МИРЕ, 

АНЂЕ и МАРИНЕ

са породицама

(88/289780)

ВЛАДИМИР

ИВАНЧИЋ
Последњи поздрав на-
шем драгом пријатељу
Влади.
Остаћеш вечно у нашим
срцима.

Твоји пријатељи
ЗДРАВКОВИЋИ

(92/280791)

Последњи поздрав

нашем драгом прија-

тељу

МИЛОВАНУ

БАЧЕВИЋУ

Породица ПОПОВИЋ

(83/280766)

Последњи поздрав

брату

МИЛОВАНУ

од брата БАНЕТА

и братанице ИВАНЕ

са породицом

(100/289799)

Последњи поздрав супругу, оцу и деди

МИЛОВАНУ БАЧЕВИЋУ
1956–2020.

од супруге ЕВЕ, ћерке СЛАВИЦЕ, сина ДРАГАНА,

зета ЗОРАНА, снаје НАТАШЕ, унуке МИЛЕНЕ,

НЕВЕНЕ, ВАЊЕ, ЛЕНЕ и унука МАТЕЈЕ

(79/280766)

Последњи поздрав

шураку

МИЋИ

од зета МУЦИЈА

са породицом

(82/280766)

Последњи поздрав драгом течи

ВЛАДИМИРУ ИВАНЧИЋУ

ТИЈАНА, МАРТИНА, ДАВИД, АЛЕКСАНДАР и ЗОЗА

(138/289834)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ

ИВАНЧИЋУ

од породице

ЈАЋИМОВСКИ

(152/289843)

Последњи поздрав
братанцу

МИЛОВАНУ

БАЧЕВИЋУ
од тетке ЈОВАНКЕ

(158/289582)

Последњи поздрав драгом колеги

ЉУБОМИРУ МИХАЈЛОВСКОМ

1960-2020.

од колектива: DOO PAN-LE DI Pan če vo, 

TR LE DI MS Pan če vo i STR LE DI Pan če vo

(169/ф)

ЉУБОМИР МИХАЈЛОВСКИ
1960–2020.

Наш вољени преминуо је 11. марта, у 61. години, али ће заувек

живети у нашим срцима.

Отишао си тихо и неприметно, али никада нећеш из наших

живота.

Ожалошћени; син МИРОСЛАВ са породицом, 

ћерка СТАНА са породицом

(164/289867)

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

ПО ПУСТ свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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8. марта 2020, у 87. години, преминуо је наш

ДУШАН БОРЕНОВИЋ
1933–2020.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Породица

(24/289637)

Последњи поздрав драгој мајци и баки

ДРЕНКИ ПОПОВИЋ
1940–2020.

Остаћеш у нашим срцима и мислима, нека те ан-

ђели чувају.

Син НЕБОЈША, снаја СЛАВИЦА

и унуци НЕМАЊА и СНЕЖАНА

(81/289764)

Последњи поздрав драгој прији

ДРЕНКИ
од прије МИЛИНКЕ

(80/289763)

ДУШКО

БОРЕНОВИЋ

Последњи поздрав

стрицу од НИКОЛЕ

са породицом

(104/189800)

ДУШКО

БОРЕНОВИЋ

Последњи поздрав

стрицу од РАЈКА са

породицом

(105/289800)

Последњи поздрав нашој вољеној

ДРЕНКИ ПОПОВИЋ
1940–2020.

Од сина СЛАВИШЕ, снајке ДРАГАНЕ, унука

НИКОЛЕ, ДУШАНА и АНЂЕЛЕ.

Заувек ћеш остати у нашем сећању.

(106/289804)

Последњи поздрав

деверу и стрицу

ДУШКУ

БОРЕНОВИЋУ

од снаје МИЛИЦЕ и

братанца ДРАГАНА

са ВАЊОМ

(113/289810)

Последњи поздрав драгом стрицу

ДУШАНУ БОРЕНОВИЋУ

од синовца ДЕЈАНА са породицом

(168/289874) и снаје ЉУБИЦЕ

С великом тугом вас обавештавам да је 9. марта 2020. године

преминула моја највећа подршка и љубав

ЖИВКО МАРЧЕТА

Сахрана ће се обавити 12. марта 2020. године, у 15 сати, на

Католичком гробљу.

Твоја КОВА

(107/289806)

Мој ТАЈКО је отишао тако брзо, али ми

је оставио пуно љубави која ће ми да-

вати снагу да наставим даље

ЖИВКО МАРЧЕТА

Ћерка МИРЈАНА

(108/289806)

ЖИВКО МАРЧЕТА

Декице наш најдражи,

хвала ти за сваки проведен тренутак са

тобом, за сваку реч подршке и утехе када

нам је требала, за твоју безусловну љубав

коју си нам несебично пружао сваки дан...

научиле смо много од тебе... сад си горе

међу анђелима који те чувају, а твоја два

анђела како си нас називао, ће те волети

заувек и чуваће успомену на тебе...

Твоје унуке САЊА и ТАЊА
(109/289806)

Последњи поздрав

МАРЧЕТА ЖИВКУ
од другова и пријатеља.

СЛОБОДАНКА, ЗОРИЦА, НИКОЛА, МИЛАДИН, ЖИВА,

ДУШКО, ДРАГИ и ИВИЦА
(63/289725)

Последњи поздрав прадеди

ЋОЛЕТУ

Недостајаће ми твоји пољупци у „па-

метну главу”.

ВУКАШИН са мамом и татом

(111/289806)

Преминуо је наш теча и деда, велики

пријатељ наших породица

ЖИВКО МАРЧЕТА

Почивај у миру Ћоле наш.

Породице ШЉИВАР и ПАТИЋ

(112/289807)

Последњи поздрав драгом Ћолету и течи

ЖИВКО МАРЧЕТА ЋОЛЕ

Чуваће успомену на тебе: НЕНА, СНЕЖАНА,

СВЕТЛАНА и ГОРДАНА са породицама

(116/280816)

Последњи поздрав

АНКИ

НИНКОВИЋ

Радо ћемо те се сећа-

ти.

МИЛОШ, СНЕЖАНА,

РАДОВАН

и МИЛИЦА
(118/289819)

МИОДРАГ МИЛУТИНОВИЋ
Рођ. 22. I 1984 – 6. II 2020. 

Последњи поздрав сину Мићи, од маме ЦИЦЕ, тетке
ДАНИЦЕ, тече БОРЕ, очеве фамилије и осталих прија-
теља.

(8/289602)

Последњи поздрав

Јелени

ЈЕЛЕНА

АДАМОВИЋ
1940–2020.

Ожалошћени: синови

МИРОСЛАВ и ЈОВИЦА,

снаје СНЕЖАНА

и ЈАСМИНА, унука

ТАТЈАНА, зет

КРУНИСЛАВ, унук

МИЛОШ, снаја

ЈАСМИНА, унуци

МИОМИР и МИХАЈЛО

и остала родбина и

пријатељи

(32/289656)

300-820, 300-830
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СЕЋАЊЕ

ДРАГАНА

ЈАЋИМОВИЋ
1981–1999.

Године пролазе, успо-

 мене навиру. 

Бол и туга остају. Док

смо живи бићеш у на-

шим срцима.

Вечно ће те волети и ту-

говати за тобом твоји:

мама РАДМИЛА, тата

СТОЈМЕН и брат ДЕЈАН

са породицом

(51/289702)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАНА

ЈАЋИМОВИЋ

Године пролазе а ту-

га остаје.

Чика АЦА

и стрина НАДА
(61/289722)

ДРАГАНА

ЈАЋИМОВИЋ
1999–2020.

Била си нам радост и
срећа. Иако с нама ниси,
у срцима нашим ти си.

Твоји: чика ЈОЦА, 
стрина ЦАЦА и сестра

ЦЕЦА са породицом

(85/289768)

Шестомесечни помен драгом супругу и деди

ВИДОЈКУ ЈОВАНОВУ

Остала је велика празнина после твог одласка.

Тугу и бол не може време да избрише. Вечно

ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Супруга МАРИЦА и унука АНИТА са породицом

(87/289772)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАНА

ЈАЋИМОВИЋ
1999–2020.

Увек си у нашим мисли-

ма.

Тетка ТРАЈКА

с породицом
(96/289794)

РАЈИЦА

ПЕТРОВИЋ
2004–2020.

Шеснаест година не чу-
јем твој глас, шеснаест
година не видим твој
стас, али увек ћеш бити
поред нас.

Супруга ЈАГОДА
са породицом

(95/289793)

БОЈАН ГОСТИЋ
1990–2017.

Трогодишњи помен вољеном супругу и оцу.

Анђеле наш, неизмерно недостајеш.

За све што је било, за све што јесте и за све што биће.

Волимо те.
Супруга ЈАСМИНА, син ВУК и ћерка ХЕЛЕНА

(101/289803)

БОЈАН

ГОСТИЋ
1990–2017.

Остала нам је велика
празнина у срцима по-
сле твог одласка.
Заувек ћеш нам недо-
стајати.

МАЈА и ГОРАН
са породицом

(102/289803)

БОЈАН

ГОСТИЋ
1990–2017.

Вечност није довољно
дуга да се заборави тво-
ја доброта, ведри дух и
велико срце. Никада те
нећемо заборавити.

Ташта ГОЦА, 
таст БРАНКО

и шурак СЛАВЕ
(103/289803)

Навршава се четрна-

ест година откако не-

ма наше

МИЛИЦЕ

УНЧЕВИЋ

У недељу, 15. марта

2020. године, у 11 са-

ти, окупићемо се на

гробљу Котеж, да

евоцирамо успомене.

Породица

(36/289669)

t

МАРИЈАНА

ЈЕШИЋ
Рођ. Грега

18. III 2011 – 18. III 2020.

Миса задушница би-

ће одржана 15. марта

2020, у 10 сати, у Ка-

толичкој цркви. 

Почивај у миру Бож-

јем!

Тугује и моли за њу

син НЕНАД

(117/289818)

Четворогодишњи

помен

ДРАГАНУ

ДАБИЋУ

Мајка НАДА, брат

СРЂАН и ДРАГАНА

са породицом

(130/289829)

16. III 2000 – 16. III 2020.

СЛОВЕНКА

МАРКУШ

Године не бришу бол

и тугу за тобом.

Супруг ЛАЗАР, ћерка

и син са породицом
(6/289594)

12. марта 2020. навршило се четрдесет дана от-

како нас је напустио наш драги супруг, отац и

деда

РАДОСЛАВ ГОРУНОВИЋ
1940–2020.

Заувек ћеш остати са нама.

Супруга ЉИЉАНА, ћерка ДРАГАНА, син МИКИ

са породицом, ћерка ГОРДАНА са породицом
(155/289848)

16. марта 2020. годинем навршава се шест годи-

на откако није са нама наш вољени

СЛОБОДАН НЕДЕЉКОВИЋ

Прошле су године, а ти си свакодневно у нашим

мислима и причама,  али те нема тамо где нам

највише недостајеш у животу.

Неутешни: супруг ЉУБИНКА, ћерка ЈЕЛЕНА,

зет МИЛАН, унук ЈОВАН и унука КОРАНА
(156/289849)

РАДА

ЧИЗМАШ

МУЊА

9. марта навршило се

тринаест година от-

како није са нама.

ЂОРЂЕ са породицом

(162/289664)

ДАРА ТОМИЋ
Рођ. Чизмаш

У суботу, у 11.30, да-

ваћемо годишњи по-

мен тетки.

Њен ЂОРЂЕ

са породицом

(163/289864)

Сећање на

РАДАНОВИЋ

СТОЈАН ЈЕЛА
1932–2003. 1930–2012.

С љубављу и поносом сећамо се Ваше племени-

тости и борбе за наше боље сутра.

Ваши: ћерка РУЖИЦА, синови ДУШАН, 

ИЛИЈА и МАРКО са породицама
(166/ф)

17. марта навршавају се две дуге године туге и бола от-
када те нема, али ћеш вечно живети у срцима оних ко-
ји те воле, јер вољени никад не умиру.

Драгом

РАДОСЛАВУ НЕСТОРОВИЋУ
Дођеш ти мени у снове па се испричамо ко некад, ко
некад се смејеш и опет одеш – и дуго још одзвања тај
осмех... знам да сам будна тек кад ми суза низ лице
крене...

Заувек у срцу
(167/289873)

ГАГО

Твој ведар дух и дра-

ги осмех заувек ће

бити са нама.

Теча ПЕРА и тетка

РУЖИЦА

са породицом
(170/289880)

Упокојила се у Госпо-

ду наша

АНКА

НИНКОВИЋ
Рођ. Огризовић

С љубављу породице

ОГРИЗОВИЋ

и СТОЈАНОВИЋ
(115/289812)

Последњи поздрав нашој драгој

АНКИ НИНКОВИЋ

Од брата ИЛИЈЕ ОГРИЗОВИЋА са породицом

(119/289819)

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

11. мар та 2020. навршило се три године без на шег дра гог

ДО БРИ ВО ЈА ПЕ ШЕВ СКОГ
1934–2017.

Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји

(174/ф)
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Моји вољени родитељи

ДУШАН и ДУШАНКА
рођ. Мартиновић

1930–2014. 1931–2019.

СТАНИШИЋ

Трају у мислима и драгим успоменама.

Хвала им за доброту коју су нам подарили.

Кћи ДРАГАНА, зет ВИДАН,

фамилије СТАНИШИЋ и МАРТИНОВИЋ
(39/289671)

Три године

АНТОНИЈЕ ЈОВИШИЋ
11. III 2017 – 11. III 2020.

Недостаје више него што речима могу да искажем.

СНЕЖАНА
(40/289674)

18. марта навршава се четрдесет претешких дана како нас је

напустио наш анђео

АНКИЦА ГАЈИЋ

Боли не престаје...

Трудимо се али не иде...

Зашто??? Зашто???

Заувек твоји: ГАЈА, ГАГЧЕ и ПЕРЕЦА

(43/289680)

Прошло је четрдесет тужних дана откако ниси са нама наша

драга

АНКИЦЕ

Никада нећемо заборавити твоју доброту и твоје велико срце

у којем је било места за све нас.

Чувамо те са тугом, болом и поносом...

Време пролази, али бол никада...

Нека те анђели чувају...

Неутешни: мама ЉУБИНКА, тата ПРЕДРАГ, 

брат АЦА и снајка САНДРА са децом

(41/289679)

Прошло је четрдесет тужних дана откако ниси

са нама наша драга

АНКИЦЕ

Чувамо те са тугом, болом и поносом...

Нека те анђели чувају...

Твоји најмилији: теча БОЖА, тета ДИНА, 

ЈЕЦА и НАТА са породицом

(42/289679)

Остави нам рану болну, доживотну, тугу преве-

лику, истину претешку и речи зашто???

АНКИЦА ГАЈИЋ

Хвала ти за све.

Нека те анђели чувају...

Остајеш у срцима свекра ЉУБИШЕ и свекрве

МИЛЕНЕ

(44/289680)

Сећање на наше другаре

КОЈИЋ РАДОВАНА (1948–2005)

ЛАЛИЋ БОЖИДАРА (1949–2011)

БЕЛОБРК МИКИЈА (1936–2016)

ЛУКИЋ МИЛОРАДА (1945–2017)

КОЈИЋ ЗДРАВКА (1937–2017)

БУГИ, ЗЕЛЕ, ТОМА, ДРАГОЉУБ, ЂУРА, СПАЛЕ, КРЕША,
БАМБИ, ГОМБИ и АПЦИ

(58/289720)

14. марта 2020. године на-
вршавају се две године от-
када смо остали без нашег

ЈОВИЦЕ

ДИМИТРИЋА
18. XII 1952 – 14. III 2018.

За њим тугују: супруга
МИРА, ћерка МАРИНА и
син ВЛАДИМИР са поро-
дицама

(50/289699)

12. марта навршава

се година откако нас

је напустила

МИЛА

ЛОНЧАР
1930–2019.

Време пролази, али

сећање на тебе не

бледи.

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Породице ЛОНЧАР

и БОРНА

(14/2890620)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ
Недостајеш нам све више.

(54/289714)                                           Сестра СЛОБА и зет СРЕЈА

Да је био само сан пре тридесет година

ВЕЛИЧКОВСКИ

НАЗА и РАДЕ
1990–2020.

„Ви, наши родитељи напустили сте две младе тек створене звезде које сте

створили од светлости”
Синови: ЗОРАН и ДЕЈАН са породицама

(71/289741)

Двадесет пет година

је прошло

ВОЈИМИР

СТОЈАДИНОВИЋ
16. III 1995 – 16. III 2020.

Недостајеш нам...

Твоја породица

Супруга ВЛАДАНКА,

ћерке ЉИЉАНА, 

БИЉАНА

и ГОРДАНА

с породицама

(45/289681)

Двадесет пет година

је прошло

ВОЈИМИР

СТОЈАДИНОВИЋ
16. III 1995 – 16. III 2020.

Постоји љубав коју

смрт не прекида и ту-

га коју време не ле-

чи.

Твоја ћерка БИЉАНА

СТОЈАДИНОВИЋ

ДУПОР с породицом

(46/289681)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ
2017–2020.

У нашим си мислима и срцима и много нам

недостајеш.

МИРА, СЕНКА, МАКИ и НИНИ

(77/289751)

ПОМЕН

БРАНКО МИТЕВСКИ
2015–2020.

Драгом супругу, оцу и деди од најмилијих
(142/289832)
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Прошло је годину дана како у вечном миру почива наша драга

ЉУБИНА ЊЕЖИЋ
13. III 2019 – 13. III 2020.

С пуно љубави, чувамо успомену на тебе.

Недостајеш нам заувек.

Твој супруг МИЋА и ћерка ЈАСМИНА са породицом

(11/289610)

Прошле су две године

МИЛЕ

ЂОРЂЕВ
14. III 2018 – 2020.

Драги брате и ујка, ту-

га и бол вечно остају.

Твоја ДАДА

и твој ГОГА
(10/289608)

18. марта навршава се
седамнаест тужних го-
дина откако није са нама

ДРАГАНА

ЗУВИЋ ГАГА
Време пролази, а бол и
туга никада неће.

Воле те: тата, 
мама и бата

(12/289615)

БРАНИСЛАВ МАРЈАНОВ БРАНЧЕ

Прошло је четрдесет дана без тебе, а празнина, бол и туга је све већа.

Остаћеш увек део нас јер си Ти био наша снага, сигурност и подршка.

Супруга ВЕРА и син ДЕЈАН
(18/289625)

2019–2020.

ВУКОСАВА

ВУЈНОВИЋ
Рођ. Венчев

С љубављу и пошто-

вањем чувамо успо-

мену на тебе.

ДАНКА и МИКИ

(19/289626)

14. марта 2020. навршавају се три године откако

је преминуо наш драги

ПЕРА БРАТИЋ
из Опова

1950–2017.

Свакога дана мисле на тебе супруга МАРИЈА,

ћерка ДАНИЈЕЛА, зет СТЕВА, унука МАРИЈА и

свастика ИВАНКА
(21/289631)

СЕЋАЊЕ

ХРЋАН

СЛОБОДАН ЈОЗЕФ
1988–2020. 2014–2020.

Протекле године нису умањиле жалост и бол за вама. 

Остајете вечно у мом срцу и мислима.

Тужна мајка и супруга ЈЕЛИЦА
(27/ф89647)

16. марта навршава се пет година откако није

с нама наша драга мајка и бака

МИЛКА ПЕТРОВИЋ

Твоји: ДЕЈАН, ЗОРИЦА и ЛАНА

(29/2896519

СЕЋАЊЕ

ДОБРИНКА

СИМИЈОНОВИЋ
11. III 1985 – 11. III 2020.

Воли те и чува од забо-
рава твој супруг ДУ-
ШАН, ћерке НЕДЕЉКА,
НАДЕЖДА и ВЕРИЦА
са породицама

(34/289563)

Обавештавамо рођаке и пријатеље да ћемо 16. марта
2020, у 11 сати, на Новом гробљу, давати четрдесето-
дневни помен нашем

ДАЛИБОРУ СИМОНОВИЋУ
Сине, нека те анђели чувају.

(37/289670)     Мама РУЖИЦА, тата ДРАГАН и брат СРЂАН

Даки, почивај у миру

ДАЛИБОР

СИМОНОВИЋ

Твоја тетка ВЕРИЦА

са породицом

(38/289670)

Нашој драгој

МАЦИ

Заувек у нашим ми-

слима.

Недостајеш нам.

Породице ЋАЛИЋ ,

МИМИЋ и МИЛИЋЕВ

(48/289692)

ДРАГАН

ГРУБЈЕШИЋ
13. III 2016 – 13. III 2020.

Време је пролазно.

Сећање остаје да жи-

ви.

Твоја АНА

(68/289734)

Вољени не умиру

ДРАГОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВИЋ ВУЛЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Сестра СНЕЖАНА, зет ГОЈКО и сестрићи МАРКО и

БРАНКО
(93/289788)

Вољеном брату

ДРАГОСЛАВУ ВЕСЕЛИНОВИЋУ
Живећеш вечно у нашим срцима.

Брат РАДЕНКО, снаја ДИНА, братанци ДЕЈАН и ВЛАДИ-

МИР и братаница МАРИНА
(94/289792)

14. марта 2020. навршавају се две године

откако нас је напустио наш драги

МИЛЕ ЂОРЂЕВ

Заувек ће те волети и памтити твоји: супруга

ЗОРАНА и син ДРАГАН са породицом

(110/2890805)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА КРАЛ
2000–2020

Ех мајко, да си са нама, наше су мисли свакога

дана... већ двадесет година.

Твоја деца: МАРИЈА и МАРКО

(121/289824)

ПОМЕН

ТОДОРА СТОЈАНОВСКИ

ТОШКА
1935–2019.

Недостајеш нам.

Породица

(84/289767)

МАРИЈА СЛАВКА МИРЈАНА

РИСТИЋ ЖЕГАРАЦ СТАН
1998–2020. 1988–2020. 2006–2020.

Никада вас нећемо заборавити.

ЉИЉА и ИВИЦА РИСТИЋ

(62/289725)

ПОПУСТ
свим да ни ма 

осим сре дом
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ПОМЕН

14. марта 2020. године,у 11 сати, на Католичком гробљу, даћемо помен

др ВЛАДИМИРУ ЛАЗАРОВУ
1943–2019.

Година прође од тужног растанка, а ниједан дан без сећања на тебе.

Време пролази, бол и туга остају вечно. Бескрајну доброту и скромност

однео си са собом. Нека ти наше сузе не ремете вечни мир.

Премало је речи да ти кажемо колико нам недостајеш и колико те волимо.

С љубављу и тугом у нашим срцима чуваћемо успомену на тебе.

Супруга ГОРДАНА, унука АНАСТАСИЈА САРА, 

ћерка НАТАША и зет НЕБОЈША
(1/289453)

13. марта 2020. навр-

шавају се три тужне

године откако није

са нама наша драга

супруга, мајка и баба

МИЉА

ТРАЈКОВИЋ

Утехе нема, заборав

не постоји.

Супруг СТОЈАН, 

синови ПРЕДРАГ

и НЕНАД са својим

породицама

(2/2890587/2)

МИРОСЛАВ

ЈУРИЧАН
2003–2020.

Твоја СОФИЈА

(3/289589)

13. марта 2020. навршава се четрдесет дана на-

шој драгој Моси. Помен дајемо на Новом гро-

бљу, у 11 сати.

МОСА ЈОВИЋ
1950–2020.

Родбина и пријатељи

(4/289591)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН

СТРАЈНИЋ
2008–2020.

Време пролази, успо-

мене на тебе не бле-

де.

Твоји најмилији

(7/289600)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДУШАН

ВЕЛИЧКОВИЋ
18. VII 1939 – 12. III 2012.

Поносни смо што

смо те имали.

С љубављу

твоји најдражи
(5/289593)

СЕЋАЊЕ

СТРАЈИНОВИЋ

РАДИВОЈ САВЕТА МАРКО
1949–1999. 1928–2000. 1928–2019.

С љубављу и поносом чувамо успомене на вас.
Ваши најмилији

(9/289603)

Петогодишњи помен

ЉУБОМИРУ ЈОВАНОВИЋУ

Време пролази а сећања су још увек свежа.

Твоја породица

(13/289617)

ПЕТАР ТАДИЋ
11. VII  1949 – 4. II 2020.

Прође четрдесет тужних дана у болу, сузама, не-

верици да те нема. Још ти глас чујемо. Недоста-

јеш! Нека те анђели чувају.

Брат ДРАГАН ТАДИЋ, снаја СЛАЂАНА, 

братаница ДРАГАНА, и братанац

ВЛАДИМИР с породицом
(16/289630)

Четрдесетодневни

помен

ВЕЛАШЕВИЋ

МОМЧИЛУ

МОМИ

Сам је изабрао свој

пут без повратка.

Био је добар, поштен

и частан човек.

Сећају га се

ВЕРА и САНДРА

(17/289664)

ПЕТАР ТАДИЋ
11. VII 1949 – 4. II 2020.

Навршава се четрдесет тужних дана откада је

твоје велико срце стало, остала је туга, бол, су-

зе... Захвални смо драгом Богу што смо те има-

ли и за сва твоја добра дела према нама, за све

чему си нас учио.

Остаћеш у нашим срцима дубоко урезан, тако

ћемо те чувати с поносом.

Почивај у миру супруже, оче, деко.

Твоји неутешни: супруга СЕКА, ћерка

ЉИЉАНА, зет ЂУРА и унуци ТИЈАНА и НОВАК
(20/289630)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНКО

РАКИЋ МИКА
13. III 2015 – 13. III 2020.

С љубављу и поносом

чувамо успомену на

тебе.
Твоји најмилији

(22/289632)

СЕЋАЊЕ

17. марта 2020. навршава се петнаест година сећања на

тебе

ВАСИЛИЈЕ РАДОГОСТИЋ ВАСА
2005–2020.

Тога дана, у 11.30, на Старом православном гробљу да-

ћемо помен.

Волимо те и поштујемо неизмерно.

Породица РАДОГОСТИЋ
(25/289646)

13. марта 2020. је годину дана откако није с нама наша

МИЦА ПОПОВ
Време пролази, а туга и бол за тобом су вечни.

Твоја деца: ДРАГАНА и ДРАГАН
(28/289650)

Драги куме

др ВЛАДИМИР ЛАЗАРОВ

Док на белом облаку насмејан пловиш небом ми

чувамо успомену на једно дивно пријатељство и

другарство. Остају само прелепе успомене које

се никада не могу угасити.

Твоји: КОКАН, МЕЛА и породица РАДОБОЉА

(30/289653)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ДУГИЋ

АЛЕКСАНДАР ЛЕЛА
11. IV 1994 – 2020. 12. III 2005 – 2020.

Њихови најмилији: синови МИХАЈЛО и ЈОВАН са по-
родицама (35/289666)

Годишњи помен мојој вољеној мами

МИРИ МЛАДЕНОВИЋ
15. III 2019 – 15. III 2020.

Не постоје речи за бол и празнину коју осећам.

Волим те анђеле мој.

Твоја ЈАСМИНА

(64/289727)

16. III 2017 – 16. III 2020.

ВЕРА

НИКОЛИЋ МАЈА
1962.

Три године туге и бола
откада није са нама наша
једина ћерка и мајка...

Воле те: 
мама и син ИГОР

(89/280781)

СЕЋАЊЕ

УРОШ

ГОЛИЋ
14. III 2010 – 14. III 2020.

Заувек у мислима

ВЕСНЕ, ЕМИЛИЈЕ

И ЗОРАНА

(86/289769)

300-820, 300-830
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Др Ра де Лап че вић, док тор по -
љо при вред них на у ка и ду го го -
ди шњи ди рек тор По љо при вред -
но-са ве то дав не слу жбе Ин сти -
тут „Та миш”, ро ђен је 9. ок то -
бра 1934. у ме сту Тр бу ње у оп -
шти ни Бла це.

У по ме ну том се лу је за вр -
шио основ ну шко лу, а у Про -
ку пљу и сред њу по љо при вред -
ну. Же ља за обра зо ва њем од -
ве ла га је, по ма ло нео че ки ва -
но, на фа кул тет у Са ра је ву.

На кон шест го ди на рад ног
ис ку ства 1964. го ди не се до се -
лио у Пан че во ка ко би се за по -
слио у „Агро за во ду” у окви ру
ПИК-а „Та миш”. Док то ри рао
је 1985, а већ иду ће го ди не по -
стао ди рек тор Ин сти ту та „Та -
миш” и на том ме сту остао све
до пен зи је.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко се до го ди ло
да сту ди ра те баш у глав ном
гра ду Бо сне и Хер це го ви не?

Р. ЛАП ЧЕ ВИЋ: Пре то га,
1958. го ди не, по чео сам да ра -
дим као тех ни чар у пред у зе ћу
„Па но ни ја” у Бај ши код Бач ке
То по ле. Ме ђу тим, ка да сам од -
лу чио да на ста вим уче ње, ка -
сно ми је одо бре на сти пен ди ја
и ни сам сти гао да упи шем ни
бе о град ски ни но во сад ски уни -
вер зи тет – би ло је све по пу ње -
но. Исто се од но си ло и на За -
греб, па сам се на по слет ку об -
рео у Са ра је ву и та мо ус пео да
уђем на ра тар ски смер. По за -
вр шет ку сту ди ја вра тио сам се
у Бај шу, где сам во дио про из -
вод њу, а по том и план ску слу -
жбу, да би ми се 1964. го ди не
ука за ла при ли ка да пре ђем у
ПИК „Та миш”. Тим по во дом
сам до шао у Пан че во и по раз -
го ва рао с ру ко во ди о ци ма, ко ји
су ме већ за три да на по зва ли
да за сну је мо рад ни од нос. И
по но во сам се на шао у слу жби
раз вој ног сек то ра у окви ру ди -
рек ци је тог огром ног и ве о ма
успе шног по љо при вред ног ги -
ган та. Не ду го за тим пре шао
сам у ор га ни за ци о ну је ди ни цу
„Агро за вод” и од тог мо мен та
сам у тој по љо при вред ној ста -
ни ци ра дио са мо на ку ку ру зу.
На тој кул ту ри сам за по чео и
за вр шио пост ди плом ске сту ди -
је на Но во сад ском уни вер зи -
те ту, а док то ри рао сам 1985.
го ди не.

l Убр зо по ста је те ди рек тор
та да шњег „Агро за во да”.

– Би ло је то го ди ну да на ка -
сни је, ка да је из здрав стве них
раз ло га од лу чио да се с функ -
ци је по ву че до та да шњи ру ко -
во ди лац слу жбе – ма ги стар
Или ја Зенг. Ина че, он је још
1956. го ди не фор ми рао ту по -
љо при вред ну ста ни цу, пре све -
га у свр ху да ва ња струч них са -
ве та по љо при вред ним ор га ни -
за ци ја ма и па о ри ма, то јест
ин ди ви ду ал ним про из во ђа чи -
ма. Та ко сам ја ра дио на ку ку -
ру зу, дру ги на пше ни ци, тре -
ћи на со ји и има ли смо успе ха
код ра та ра – слу ша ли су нас и
по ве ћа ли про из вод њу. Ка да је
из бор за но вог ди рек то ра пао
на ме не, по ред ме не је би ло
још пет док то ра и се дам ма ги -
ста ра, што зна чи да смо има -
ли све пред у сло ве за фор ми -
ра ње озбиљ не на уч не ор га ни -
за ци је. С тим сам и кре нуо већ
на кон не ко ли ко ме се ци од по -
ста вље ња, ка да сам оти шао у
над ле жно ми ни стар ство и до -
био до зво лу да ре ги стру јем пр -
ву слу жбу тог ти па у окру же -
њу. Тра жио сам да сви ко ји до -
ђу у Ин сти тут мо ра ју да се уса -
вр ша ва ју и уче. На жа лост, мно -
ги су од ла зи ли за бо љим пла -
та ма, али је до бар део њих
оста јао, да ју ћи све од се бе да
по мог ну по љо при вред ни ци ма
ка ко би по бољ ша ли про из вод -
њу, то јест ме ња ли тех но ло ги -
ју, сор те, хи бри де, па је наш

ре ги он за крат ко вре ме по стао
по знат по нај бо љим при но сима.

l По ва шем до ла ску је усле -
ди ла и про ме на на зи ва службе?

– Ка да сам по стао ди рек тор,
дао сам ини ци ја ти ву да се,
уме сто „Агро за вод”, на зо ве мо
Ин сти тут „Та миш”. То се и до -
го ди ло те 1986. го ди не, иа ко
сам прет ход но у ве зи с тим
имао ма ло про бле ма у ди рек -
ци ји ком би на та. Та да је на ње -
го вом че лу био ле ген дар ни ди -
рек тор Мин да Јо ва но вић, ко -
ји је же лео да се зо ве мо „Та -
миш ин сти тут”, с об зи ром на
то да смо већ има ли „Та миш
тр го ви не” и то ме слич но. Ме -
ђу тим, ја сам ин си сти рао да је
ва жно ис та ћи да смо ин сти -
тут. А ка да се рас ту рио ве ли -
ки и чу ве ни ПИК „Та миш”, и

ми смо по ста ли са мо стал ни и
би ли при ну ђе ни да се у но во -
на ста лим усло ви ма ре фор ми -
ше мо, на ро чи то у по гле ду фи -
нан си ра ња. На на шу сре ћу,
ипак смо оста ли по ве за ни са
свим до та да шњим парт не ри -
ма, из у зев „Ста рог Та ми ша”,
ко ји је на из ве сно вре ме пре -
ки нуо са рад њу. Њи хов ди рек -
тор је по ку шао да по је ди нач -
но би ра с ким ће да ра ди, али
ја то ни сам до зво лио, па је
убр зо схва тио да не мо же без
на ше по др шке. Све у све му,
они ко ји нас ни су слу ша ли,

по че ли су да про па да ју, јер ми
ни смо би ли са мо кон сул тан ти
у ве зи с про из вод њом, већ и
ка да је реч о ор га ни за ци ји
пред у зе ћа и дру гим ва жним
чи ни о ци ма успе ха.

l Ин си сти ра ли сте на мо -
дер ни за ци ји по љо при вред не
про из вод ње...

– С тим ци љем смо за сно ва -
ли оглед но по ље, ко је је у по -
ре ђе њу са слич ним слу жба ма
по сто ја ло је ди но у Пан че ву.
Тру ди ли смо се да на ње му те -
сти ра мо крај ње гра ни це ино -
ва тив но сти и у то ме пре те ри -
ва ли са мо да би смо ви де ли ка -
ко ће не ки оглед да ис пад не.
Ре ци мо, има ли смо и нул ту
пар це лу, ко ја ни ка да ни је

ђубрена. На осно ву до би је них
ре зул та та, про из во ђа чи ма смо
пред ла га ли вре ме се тве и бер -
бе, на чи не при хра не и за шти -
те и на ро чи то ко је но ве хи бри -
де да се ју. Њих смо, на рав но,
те мељ но ис пи ти ва ли на оглед -
ном по љу, а од лич но су се по -
ка зи ва ли про из во ди из до ма ће
се лек ци је, ре ци мо са Ин сти ту -
та „Зе мун По ље”, по пут хи бри -
да ЗП 606 или ЗП 704, ко ји су
ство ре ни да да ју и по 14-15 то -
на, што смо по сти за ли у огле -
ди ма, док је у про из вод њи то
ишло до је да на ест то на. Ути -
ца ли смо и на то да се ускла де
ко ли чи на и из бор ђу бри ва, као
што су азот на и НПК. Се ља ци
су нас слу ша ли, и то не са мо
ка да је реч о ку ку ру зу. А ка да
је, при ме ра ра ди, реч о тој кул -

ту ри, ве ли ким ан га жо ва њем и
му ко трп ним ра дом ус пе ли смо
да про сеч не при но се по диг не -
мо с пет-шест то на по хек та ру
на де вет, па чак и де сет то на.

l Ка ко је би ло ру ко во ди ти
та ко озбиљ ном ин сти ту ци јом?

– Као и у сва ком дру гом по -
слу, на рав но да је би ло про -
бле ма, али мо жда ће зву ча ти
не ве ро ват но: за тих че тр на ест
го ди на, као ди рек тор, ни сам
имао озбиљ ни јих ин ци де на та,
ни ти сам се за ме рио ијед ном
рад ни ку, мо жда и за то што ни -
сам био прек, ни ти хва тао на

га ла му. Мо жда и нај ве ћи екс -
цес у ка ри је ри на пра вио ми је
је дан ноћ ни чу вар, ко ји се на -
пио, пу стио во ду у по друм и
по то пио га за јед но с гре ја њем.
Ни сам га ка знио, иа ко сам имао
сва пра ва, а он се по ка јао и ни -
шта слич но се ни је де си ло. Мо -
рам да ка жем да смо ра ди ли
тим ски и ве о ма ла ко се спо ра -
зу ме ва ли у по гле ду раз во ја
пред у зе ћа. По ред оста лог, ин -
тен зи ви ра ли смо пре да ва ња у
се ли ма, ко јих је до ду ше би ло
и ра ни је, али не у то ли ком оби -
му. И ја сам ре дов но ишао с
ко ле га ма, тру де ћи се да и у том
по гле ду дам мак си ма лан до -
при нос. По но сан сам и са да на
то ка да по ми слим ка ко су нас

љу ди при хва та ли и ува жа ва ли
на ше са ве те. По здра вљам што
се та прак са на ста ви ла, као и
при ре ђи ва ње „Да на по ља”, ка -
да мо же да се на ли цу ме ста
ви ди све што је по стиг ну то.

l Да ли су тмур не де ве де се -
те го ди не про шлог ве ка ути ца -
ле на рад Ин сти ту та?

– Као што ре кох, ни сам имао
на ро чи тих про бле ма, па чак ни
у вре ме ра то ва, санк ци ја и ин -
фла ци је. Успе ва ли смо не ка ко
да одр жи мо усло ве за рад, као
и ре дов на при ма ња. Ни је би ло
ни упа дљи ви јег од ли ва струч -
ња ка, већ смо чак и уве ћа ва ли
број мла дих та лен то ва них љу -
ди. Ни је ми се до го ди ло да ме
не ко „од о зго” при ти ска да при -
мим не ког пре ко ре да, ни ти да
бу дем по ли тич ки ан га жо ван у

би ло ко јој стран ци. Не ра чу -
нам члан ство у Са ве зу ко му -
ни ста, ка да сам у јед ном ман -
да ту био де ле гат у вој во ђан ској
скуп шти ни и члан ре сор ног од -
бо ра за по љо при вре ду. Е, ту
сам имао спо ре ња око не ких
ва жних пи та ња с пред сед ни -
ком ве ћа.

l Шта на осно ву огром ног
ис ку ства пре по ру чу је те по љо -
при вред ни ци ма и мла дим
струч ња ци ма?

– Но во пе че ним агро но ми -
ма – да оно што су на у чи ли на
фа кул те ту бу де са мо основ да
на ста ве уса вр ша ва ње, као и да
са ра ђу ју са ис ку сни јим ко ле -
га ма. Ра та ри не ка што ви ше
ко ри сте услу ге Ин сти ту та „Та -
миш”, а по ред оста лог и да
ин тен зив ни је на вод ња ва ју њи -
ве, јер има мо ре ке, ка на ле и
уоп ште мно го во де у око ли ни.
Тре ба фор си ра ти но ве из ван -
ред не хи бри де, и то до ма ће,
јер Но ви Сад пра ви до бре сор -
те, а Зе мун има од ли чан се -
мен ски ку ку руз. Што се оп ште
си ту а ци је ти че, про тив ник сам
би ло ка кве иде је о ге нет ској
мо ди фи ка ци ји и чвр сто ве ру -
јем да је у ор ган ској про из -
вод њи бу дућ ност. Ка да је о на -
ма реч, не до ста је ди сци пли -
на, а ве ли ко зло је зе мља у
пар ло гу и ту др жа ва мо ра не -
што да ура ди. Ште та је што су
уга ше не за дру ге, ко је су би ле
из ван ред не за се ља ке и ор га -
ни зо ва ле им про из вод њу,
струч не са ве те, на бав ку ре про -
ма те ри ја ла по нај ни жим це -
на ма... Ло ше је и што пар це ле
ни су укруп ње не, јер ни је исто
ра ди ти на јед ном или на пет
хек та ра. За то је ко ма са ци ја од -
лич на ствар, али на жа лост ни -
ко озбиљ но ни је хтео да је
спро ве де ни у на ше вре ме, а
ка ко ви дим, ни данас.

Ј. Фи ли по вић

Суд би на јед ног од на ших нај -
ве ћих пе сни ка не рас ки ди во
је и тра гич но по ве за на с Пан -
че вом. Се ле ћи се у на сто ја њу
да обез бе ди сред ства за жи -
вот за сво ју по ро ди цу, Јо ван
Јо ва но вић Змај је 1871. и
1872. го ди не жи вео у на шем
гра ду. Дом, ле кар ска ор ди на -
ци ја и уред ни штво ње го вог
ча со пи са „Жи жа” би ли су у
Стар че вач кој ули ци, да на шњој
Жар ка Зре ња ни на 30...

Јо ван Јо ва но вић Змај је ро -
ђен 6. де цем бра 1833. го ди не
у јед ној од углед них гра ђан -
ских по ро ди ца. Основ ну шко -
лу је по ха ђао у Но вом Са ду, а
гим на зи ју у Но вом Са ду, Ха -
ла шу и По жу ну.

По сле ма ту ре је упи сао сту -
ди је пра ва у Пе шти, Пра гу и
Бе чу. За ње го во књи жев но и
по ли тич ко обра зо ва ње од по -
себ ног зна ча ја је бо ра вак у
Бе чу, где је упо знао Бран ка
Ра ди че ви ћа, ко ји му је био
нај ве ћи пе снич ки узор. У том
гра ду се упо знао и са Све то -
за рем Ми ле ти ћем и Ђу ром
Јак ши ћем.

По окон ча ним сту ди ја ма
Змај се 1860. вра тио у Но ви
Сад и, као је дан од нај бли -
жих Ми ле ти ће вих са рад ни -
ка, по стао слу жбе ник у но во -
сад ском ма ги стра ту.

У то вре ме је упо знао сво ју
ве ли ку љу бав нео бич ног име -
на, Еу фро си ну Ли ча нин, ко ју
је од ми ла звао Ру жа, и то са -
свим слу чај но. На и ме, кад је
јед ном Змај оти шао у по се ту
сво јој бо ле сној се стри од тет -
ке, Па ви Не шко вић, на вра -
ти ма бол нич ке со бе по ја ви ла
се ње на дру га ри ца.

То је би ла ћер ка но во сад -
ског тр гов ца Па вла Ли ча ни -
на и ње го ве су пру ге Па у ли не.
Пра во име јој је би ло Еу фро -
си на, ма да се у не ким за пи -
си ма мо же на ћи и вер зи ја
име на Ро зи на или Је вро си ма.

У Ру жи је Змај на шао же -
ну сво јих сно ва. Оду ше вља -
ва ла га је не жно шћу, од ме -
ре но шћу и ве ли ком уну тра -
шњом ду хов ном сна гом, за
ко јом је це лог жи во та жу део.
А Зма јев при ја тељ пе сник Ђу -
ра Јак шић ова ко ју је опи -
сао: „Би ла је не што ма ло, ле -
пу шка сто, а при том и ла ко и
лу ка во”.

Убр зо на кон упо зна ва ња
раз ви ла се обо стра на љу бав.
У сво јој два де сет осмој го ди -
ни пе сник је за про сио Ру жу,
ко ја је та да има ла са мо се -
дам на ест го ди на.

Вен ча ли су се 1862. и до
кра ја те го ди не до би ли пр вог
си на Мир ка. У на ред ним го -
ди на ма Ру жа му је по да ри ла
још че тво ро де це. Ин спи ри -
сан љу ба вљу пре ма де ци и су -
пру зи, на пи сао је зби р ку пе -
са ма „Ђу ли ћи” (од тур ске ре -
чи ђул, што зна чи ру жа).

Го ди ну да на на кон вен ча ња
Змај од ла зи у Пе шту, где из -
ве сно вре ме ра ди у Ма ти ци
срп ској као над зор ник у Те ке -
ли ја ну му и сту ди ра ме ди ци -
ну. Го ди не 1970. вра ћа се у
до мо ви ну и по чи ње да ра ди
као ле кар у Но вом Са ду и Пан -
че ву. Али не сре ћа се не мо же
за у ста ви ти – до 1872. го ди не
умр ло је че тво ро Јо ва но ве де -
це: Мир ко, Ти ја на, Са ва и Југ.
Ни де тињ ство ни су до жи ве ли.

Убр зо на кон то га, ис цр пље -
на ту гом и ту бер ку ло зом, ко -
ја ја по ко си ла и ње ну де цу,
уми ре пе сни ко ва му за и жи -
вот на љу бав.

Ру жа је умр ла у Пан че ву
1872. го ди не и ту је са хра ње -
на, де сно од ула за на Ста ро
пра во слав но гро бље, оста вивши

Јо ву с тек ро ђе ном ћерком
Смиљ ком, је ди ним њи хо вим
де те том ко је је над жи ве ло мај -
ку. На кон ве ли ких тра ге ди ја
Јо ва усва ја две де вој чи це, Ма -
ри ју и Ан ку. Са сво је три ме -
зи ми це се ли се у Фу тог.

Али отац срп ске деч је по е -
зи је као да је над сво јом суд -
би ном но сио за ча ра ни круг
не сре ће, бо ла, ту ге и не спо -
ко ја. Не до жи вев ши дру ги ро -
ђен дан, уми ре и по след ње Ру -
жи но де те, Смиљ ка. Из ове
по ро дич не тра ге ди је про из и -
шао је низ еле гич них пе са ма,
об ја вље них под за јед нич ким
на зи вом „Ђу ли ћи уве о ци”.

Ако је и мо гао да на ђе уте ху
за све што га је за де си ло, он да
ју је про на ла зио у Ма ри ји и
Ан ки. Но и њих ће над жи ве ти.
Обе су умр ле 1901. го ди не.

Јо ван Јо ва но вић Змај је
умро три го ди не ка сни је. Ње -
го вој са хра ни у Срем ској Ка -
ме ни ци при су ство ва ло је
15.000 љу ди. Р. П.

КИ ША УВЕК ДО ЂЕ

Ра де Лап че вић је окон чао рад ни век на са мом кра ју прет -

ход ног ми ле ни ју ма. И го ди на ма на кон то га љу ди га (по до -

бру) пре по зна ју на ули ци...

– У пен зи ју сам оти шао 2000. го ди не, и то у пот пу но сти

мир не ду ше. Ни сам се ви ше ба вио стру ком, из у зев две-три

го ди не за јед ну се мен ску фир му ку ку ру за. Али и да нас, ка -

да срет нем па о ре, обич но ми се обра те за са вет. Та ко ме је

је дан пи тао за вре ме су ше да ли ће нам усе ви про па сти. Ре -

као сам му да ће до ћи ки ша, јер ни кад ни је све про па ло.

Кре ну ће и би ће не што. И би ло је... – ка же Ра де.

НАШ ГОСТ: РА ДЕ ЛАП ЧЕ ВИЋ, НЕ КА ДА ШЊИ ДИ РЕК ТОР ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ИН СТИ ТУ ТА „ТАМИШ”

РА ТА РИ ДА ШТО ВИ ШЕ КО РИ СТЕ
САВЕТЕ СТРУ КЕ

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ У ПАНЧЕВУ

Зла суд би на 
ве ли ког пе сни ка

Кућа у Жарка Зрењанина 30 данас

Гроб Змајеве жене Руже

Раде Лапчевић
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Иа ко мно ге на ци је, по пут Не -
ма ца, Бел ги ја на ца или Че ха,
ва же за „пи вар ски је”, сва је
при ли ка да том дру штву и ми
при па да мо, на ро чи то ако се у
об зир узму ко ли чи не ис пи је не
пе ну ша ве те ку ћи не „по гла ви
ста нов ни ка”.

Али шта ће мо ка да је реч
ква ли те ту? Ка ко ства ри сто је,
ти ме се баш и не мо же мо по -
ди чи ти, јер у по ре ђе њу са ино -
стра ним пе ну ша вим брен до ви -
ма до ма ћа (ин ду стриј ска) пи -
ва де лу ју као „ки се ли на ста” ку -
ку ру зна во ди ца.

Упра во из тог раз ло га све ви -
ше љу би те ља древ ног пи ћа од
сла до ви не, хме ља, ква сца и во -
де од лу чи ло је да пи во пра ви у
соп стве ној ре жи ји, пре све га
ка ко би би ли си гур ни у по гле -
ду из бо ра (при род них) са сто -
ја ка и за о кру же но сти про це са
фер мен та ци је.

Све ви ше љу би те ља до бре ка -
пљи це от кри ва раз ли ку из ме ђу
ин ду стриј ског и за нат ског пива.

Мно ги не ма ју ди ле ме на чи -
јој стра ни је ква ли тет, па га без
об зи ра на (ви шу) це ну ра до
кон зу ми ра ју. А не ки га и пра -
ве. На рав но, сва ко има сво ју
„слат ку тај ну”...

Је дан од њих је Иван Гња то -
вић, ко ји се ду го опу штао уз
„пи ће бо го ва”, све док је дан -
пут ни је де гу сти рао пи во ино -
стра не мар ке. Ка сни је се ис по -
ста ви ло да му ни јед но до ма ће
(ин ду стриј ско) не при ја то ли -
ко, јер су му фа ли ле аро ме, бо -
је, ква ли тет пе не, при род ни ји
са стој ци. По же лео је не што дру -
га чи је, а шта је то – схва тио је
ка да је про бао за нат ско пи во.

За нат ско, без хе ми је

Ме ђу тим, ка ко та да, пре шест
го ди на, ни је би ло то ли ко по -
пу лар но („по ен гле ски” на зва -
но) крафт пи во, Иван је од лу -
чио да по ста не „сам свој мај -
стор”. На ба вио је шер пу од
три де сет ли та ра и по чео ла га -
ним ко ра ци ма да ула зи у овај
ни ма ло јед но ста ван хо би. Бо -
ље ре ћи – по сао, што је убр зо
схва тио, па је без об зи ра на
од лич ну пла ту и до бре усло ве
у „Агро мар ке ту” од лу чио да се
оти сне у не мир не пред у зет -
нич ке во де.

И та ко је сти гао до са да већ
озбиљ не пи ва ре, ко ју је на звао
„Ди ле ма”, ода кле снаб де ва око
ше зде сет уго сти тељ ских ло кала.

– Иза брао сам да се ти ме ба -
вим и да тра је, па не жу рим и
по сте пе но на ба вљам опре му,
али ни ка ко на у штрб ква ли те -
та. Јед но став но, ту не ма ком -
про ми са – у на шем пи ву не ма
хе ми је, већ са мо при род них са -
сто ја ка: сла до ви не, хме ља, ква -
сца... Ми слим да је то нај си -
гур ни ји пут, за раз ли ку од не -
ких ко ле га ко ји ку пе све од јед -
ном, па пук ну – по чи ње Иван.

Ње го ва пи ва ра са да из гле да
ви ше не го озбиљ но, а сам про -
цес по чи ње у про сто ри ји зва -
ној ва ри о ни ца – та мо где се
пи во ва ри.

– Про цес за пра во кре ће на -
по љу, од мли на, у ко јем се мељу
сла до ва не жи та ри це у зр ну. То
он да иде у ко мов њак, у ко јем се
ком плет на сме са угре ва у во ди
на тем пе ра ту ри од 35 до 50 сте -
пе ни, што тра је од сат и по до
два; ода тле се пре ба цу је у бистре -
ник, у ко јем се це ди и пре тва ра
у чи сту теч ност, ко ја по том иде
у ку вач. Та мо се ради пр во хме -
ље ње, за гор чи ну и по ма ло за
аро му. Сме са се по том пре ба -
цу је у вир пул или вр тло жник, у
ко јем се оба ра тем пе ра ту ра, а
бу ду ће пи во се вр ти укруг и пра -
ви се не ка ку па од не по треб ног
та ло га, ко ји се на кнад но од стра -
њу је. Хла ђе ње се од ви ја пре ко
то плот ног из ме њи ва ча – за ла -
ге ре је то око 11 сте пе ни, док је
за та ко зва не еј ло ве и пше нич на
пи ва 18-19 сте пе ни Цел зи ју са –
при ча овај пи вар.

Мо же и са уку сом
панонског тими ја на

Та те ку ћи на по том пре ла зи у
са лу с фер мен то ри ма, у ко јој
је хи ги је на из у зет но ва жна.

– Тан ко ве пе ре мо нај пре вре -
лом во дом, па ал кал ним сред -
ством, па вре лом во дом, па ки -
се лим сред ством, па по но во
вре лом во дом. И по том сле ди
дез ин фек ци ја пер сир ћет ном
ки се ли ном, ко ја се у прин ци пу

не ис пи ра, али ми и њу пе ре -
мо. Вре лом во дом, на рав но. А
са ма фер мен та ци ја кре ће ка да
се охла ди сла до ви на и за се ју
ква сци, ко ји је ду ше ће ре и та -
ко се до би ја ју при ро дан CO2 и
ал ко хол. Про цес тра је око десет

да на за ла ге ре, а пет за еј ло ве,
код ко јих се ра ди до дат но зах -
ме ља ва ње. Он да се оба ра тем -
пе ра ту ра на око ну ле, на кон
че га кре ће од ле жа ва ње од два -
де сет пет до три де сет да на. Он -
да се пи во пре та че у бу рад од
инок са, ко ји је нај от пор ни ји;

тр пи при ти сак и нај лак ши је
за одр жа ва ње, јер је та ко гла -
дак да га је не мо гу ће не опра -
ти – ка же Иван.

И он да из тих осам тан ко ва
од по хи ља ду и две ста ли та ра
из ла зи и ди стри бу и ра се са да
већ по це лој Ср би ји ква ли тет -
но пи во – од ла ге ра пре ко ипе
до бра го та (од ме да), а у пла ну
је и ејл са ау тох то ном трав ком
– па нон ски ти ми јан. Из у зев у
по ме ну ту бу рад, мла до пи во се
то чи и по лу ли тар ске фла ше,
та ко ђе из уво за (јер до ма ћих
на про сто не ма).

А ко се за тек не на ли цу ме -
ста, то чи му се у ча ше или још
бо ље – у кри гле, јер леп ше зво -
не при ли ком на здра вља ња.

И на рав но, са аде кват ном ко -
ли чи ном кре ма сте пе не, јер она
је пи во, ка ко Иван ка же, и мо -
ра да тра је бар два-три ми ну та.

Слат ка сла до ви на

Иван и ње гов ор так Да ни јел
ус пут се ба ве и про из вод њом

ра ки је. И то од лич не. Је ди но
ни је пре по руч љи во пи ти је на -
кон пи ва, на ро чи то на кон ви -
ше пи ва...

На су прот ње му, Ми ле Здрав -
ко вић се озбиљ но ба ви про из -
вод њом ра ки је, док се, ка да је
реч о пи ву, за др жао ис кљу чи -

во на лич ним по тре ба ма (и по -
тре ба ма по не ког при ја те ља),
бу ду ћи да као сла до ку сац држи
да то што кон зу ми ра мо ра да
бу де ква ли тет но и на при род -
ној ба зи.

На вра ти ли смо и у ње го ву
им про ви зо ва ну пи ва ру, с јед -
но став ни јом опре мом. Ме ђу -
тим, ни она не мо же да се на -
ба ви без 400-500 евра.

И код ње га је све по че ло
мле ве њем јеч ма, али по мо ћу
бур ги је.

– У пи та њу је пејл ејл сла до -
ви на, ко ја је спе ци фич на по
уку су, а ма ло је пр же нија у од -
но су на ону ко ја се ко ри сти за
ла ге ре. Са мле ве ну сме су по том
уко мља ва мо у елек трич ним
лон ци ма с тај ме ри ма, на ко ји -
ма мо же да се ре гу ли ше тем -
пе ра ту ра на стру ју. Пејл ејл,
ре ци мо, ку ва мо на 66 сте пе ни,
што пра ти мо на тер мо ме тру.
Уко мља ва њем се, у ства ри,
скроб пре тва ра у ше ћер и то
би тре ба ло да тра је око сат, уз
оба ве зно ме ша ње. Ка ко вре ме
од ми че, сла до ви на по ста је све
сла ђа... – ка же Ми ле.

И ствар но је слат ко, ско ро
као жи то са шла гом...

Хмељ си па ти бар три пу та

– До би је на сла до ви на се по том
си па, нај бо ље, у га зу. Сле ди це -
ђе ње и ис пи ра ње во дом од 75
сте пе ни, ка ко би се што ви ше
ше ће ра и екс тра ка та ис ко ри -
сти ло. Е, он да иде у ку ва ло.
Ово мо је има тер мо ме тар, сла -
ви ну и при кљу чак за бу тан и
мо же да се ко ри сти и за ку ва -
ње чор бе. По ла са та од по четка

вре ња иде пр во си па ње хме ља,
ко ји обез бе ђу је нео п ход ну гор -
чи ну, јер што га ка сни је
стављаш, све ма ње је гор ко, а
све аро ма тич ни је и тре ба да
ври по ла са та. Ина че, хмељ је
кон зер ванс и шти ти пи во –
исти че овај ен ту зи ја ста.

Кад се за вр ши ку ва ње, на ре -
ду је хла ђе ње, за шта Ми ле ко -
ри сти из ме њи вач на во ду, ко ји
у по чет ку бр зо хла ди, али с па -
дом тем пе ра ту ре сла би је ра ди,
па он да пре ла зи на ефи ка сни ји
лак то фриз с про пе ле ром, ко ји
при том до бро про ме ша сме су.

– По ен та је да се сла до ви на
ис под 50 сте пе ни што бр же охла -
ди, јер та да кре ћу бак те ри је. Пре
то га, ка да тем пе ра ту ра пад не
ис под 70 сте пе ни, иде та ко зва -
но вир пул зах ме ља ва ње за укус
и аро му, што тре ба да се „вр ти”
у на ред них 20 ми ну та. Кад се
за вр ши хла ђе ње, пи во пре та че -
мо у фер мен то ре, до да је мо ква -
сац и ту кре ће вре ње, то јест
пре тва ра ње ше ће ра у ал ко хол.
Ина че, ко ри стим 11 гра ма ква -
сца на 25 ли та ра пи ва. У мо јим
усло ви ма то „бућ ка ње”, то јест
вре ње тра је че ти ри-пе т да на, ка -
да сле ди тре ће, су во или „драј
хопс” зах ме ља ва ње, ко је ути че
на ми рис. И по сле но вих пет
да на ота чем пи во у фла ше, али
пре то га га очи стим од свих та -
ло га и до да јем дек стро зу, ко ја
га кар бо ни зу је и да је му пе ну.
Сле ди још се дам да на фер мен -
та ци је у фла ши и до пет да на у
фри жи де ру. То зна чи да је све -
у куп но по треб но два де сет да на
до пр вог мла дог пи ва. Не ко во -
ли да то тра је ду же, али ме ни је
ова кво нај бо ље – при зна је Миле.

И је сте од лич но! Жи ве ли...

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

Ло вац Стар че вац
Овај ло вач ки пас је про на ђен у
Стар че ву, али на жа лост не ма ми -
кро чип, па се због то га не мо же
до ћи до вла сни ка.

У пи та њу је муж јак, ко ји је мо -
жда не ко ме по бе гао у ло ву или је
кре нуо за не ком жен ком из кра ја,
па се из гу био.

Вла сник мо же да га пре у зме у
Вла син ској број 1, јер се при вре -
ме но на ла зи у град ском при хва ти ли шту, а у слу ча ју да се ни -
ко не ја ви у за кон ском ро ку, за ин те ре со ва ни за удо мља ва ње
мо гу да се ја ве на кон такт-те ле фон 352-148.

Бр ка та бра ћа
Два мла да ма чо ра, ста ра пет-
-шест ме се ци, очи шће на су
од уну тра шњих и спо ља шњих
па ра зи та и да ју се на удо -
мља ва ње. По сто ји је дан ис -
кљу чи ви услов – да жи ве у
ста ну или ку ћи, чи ји про зо -
ри и те ра се мо ра ју да бу ду
обез бе ђе ни мре жа ма, а бу ду -
ћи вла сник не би смео да их пу шта на по ље.

Ве о ма су до бри и ве се ли, као и мно ги њи хо ви вр шња ци,
а све дру го се мо же са зна ти по зи вом на те ле фон 064/481-
53-00.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

КА КО ДО ДО БРОГ ПИ ВА

ТАЈ НА ЈЕ У ПРИ РОД НИМ СА СТОЈ ЦИ МА

БО ЈА ЗА ВИ СИ ОД СЛА ДА

Бо ју пи ва да је ком би на ци ја

сла до ва. Цео тај про цес по -

чи ње од јеч ма пи вар ца, ко -

ји се вла жи и на кли ја ва.

– Ка да кли ца до стиг не

две тре ћи не зр на, угре је се

и за у ста вља да ље кли ја ње,

а та кли ца се од стра њу је. И

та ко се до би је слад. Тем пе -

ра ту ра су ше ња за, ре ци мо,

све тле пилс нер сла до ве иде

од 60 до 80 сте пе ни, а што

се ви ше по ве ћа ва, бо ја је

там ни ја – ка же Иван.

ОД АЛО ВИ НЕ ДО ЛА ГЕ РА

По све му су де ћи, пи во по -

сто ји хи ља да ма го ди на ма, а

нај ста ри ја вр ста је пејл ејл.

Чак се и у Ср би ји пи ла ало -

ви на. Пи во је би ло мут но

све до 19. ве ка, ка да је из -

би стре но и на стао је ла гер, а

тек у 20. ве ку ње го ва про -

из вод ња кре ће ин тен зив но.

– Не кад се пи во пра ви ло

с трав ка ма, али се хмељ

од лич но по ка зао због суп -

тил них аро ма и као до бар

кон зер ванс. Ко ри сти мо са -

мо онај из уво за, јер до ма -

ћих не ма, а мал те не исто

ва жи и за ква сце и слад,

би ло јеч ме ни, би ло пше нич -

ни, ко ји је углав ном не мач -

ке про из вод ње. Код нас га

има са мо у Бач кој Па лан ци

и уоп ште ни је лош. Што се

во де ти че, ко ри сти мо ис -

кљу чи во ону пан че вач ку,

јер сма тра мо да је од лич на

– на во ди Иван.

Иван у својој пивари по немачким стандардима

Миле меша и „укомљава” сладовину

Правилно точење подразумева 
и адекватну количину пене

Дилема: светло 
или тамно?



Ве ли ки три јумф
Тами ша у Бе о гра ду

Про тив Вр шца за
опста нак

Ни прет по след ње ко ло Ко шар -
ка шке ли ге Ср би је, ко је је од и -
гра но про шлог ви кен да, ни је
раз ре ши ло „ди ле ме” на пр вен -
стве ној та бе ли. На про тив. Си -
ту а ци ја на дну елит ног ка ра ва -
на је то ли ко ком пли ко ва на да
ће се у по след њој рун ди шам -
пи о на та чак че ти ри еки пе бори -
ти да из бег ну три на е сто ме сто...

Ко шар ка ши Та ми ша су у су -
бо ту, 7. мар та, у Ха ли спор то ва
„Ран ко Же ра ви ца” оства ри ли
ве ли ки три јумф и та ко још јед -
ном по ка за ли да за слу жу ју мно -
го бо љи пла сман на та бе ли. Ди -
на мик –Та миш 70:76, по че твр -
ти на ма 19:23, 16:18, 16:15 и
19:20.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Бо јан Јо ви чић од и гра ли су
је дан од нај бо љих ме че ва ове
се зо не. Во ди ли су то ком це ле
утак ми це, а ко ли ко су би ли
бор бе ни и ко ли ко су же ле ли
овај три јумф, по ка зу је и сле -
де ћи по да так – оства ри ли су
чак 47 ско ко ва у од но су на про -
тив ни ков 31.

Са ша Ра до вић и ње го ви са и -
гра чи игра ли су чвр сто у од -
бра ни, из га ра ли за сва ку лоп -
ту, за сва ко пар че те ре на, а у
на па ду су Та миш пред во ди ли
сјај ни Де рек Фе нер и Алек са
Ча бри ло, ко ји су ре ше та ли кош
Ди на ми ка из свих по зи ци ја,
али и он да ка да је то би ло нај -
по треб ни је.

Бе о гра ђа ни су ус пе ли у неко -
ли ко си ту а ци ја да се при бли же

и да за пре те го сти ма, али је он -
да по но во на сце ну сту пио по -
пу лар ни Ди-Џеј. Фе нер је из
го то во не мо гу ће си ту а ци је по -
го дио „трој ку” и свом ти му до -
нео зла та вред ну по бе ду.

– Из ван ред на утак ми ца.
Игра ли смо му шки, чвр сто,

агре сив но. Ис пу ни ли смо све
за дат ке ко је је пред нас по ста -
вио шеф. Са да се ви ди да на ша
по зи ци ја на та бе ли ни је ре ал -
на, да овај тим вре ди ви ше, али
шта је – ту је. Да ће мо све од
се бе да у по след њем ко лу са -
вла да мо Вр шац и та ко из бег -

не мо сва ку ди ле му око оп стан -
ка у ли ги – ре као је цен тар Та -
ми ша Пре драг Пр ља.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Ни ко лић (осам по е -
на), Ча бри ло (13), Ра до вић, Ва -
сић, Па ви ће вић (че ти ри), Фе -
нер( 26), Ву ко ји чић, Пр ља (10),
Јан ко вић (че ти ри), Лу чић (два),
Ро удс (де вет) и Ла бу до вић.

– Ја ко те жак меч. Сјај на бор -
ба. Че сти там мо јим игра чи ма,
јер ни је ни ма ло ла ко до би ти
Ди на мик у Бе о гра ду. Кон тро -
ли са ли смо игру и ре зул тат све
вре ме. Мом ци су би ли из ван -
ред ни, бор бе ни, пу ни енер ги -
је. Фе нер нам је до нео ту пре -
ва гу, па да смо ње га има ли од
по чет ка, као и да су нас за о би -
шле по вре де то ком де цем бра,
си гу ран сам да би смо са да при -
ча ли дру гу при чу. Ипак, та бе -
ла је не ми ло срд на. Ту смо где
смо. У по след њу утак ми цу ула -
зи мо с ве ли ком же љом и на -
дом да ће мо по бе ди ти и та ко
оства ри ти циљ – ис та као је тре -
нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

По след ње ко ло Ко шар ка шке
ли ге Ср би је би ће на про гра му
у не де љу, 15. мар та. У Ха ли
спор то ва на Стре ли шту го сту је
Вр шац, тим са истим бро јем
по бе да и по ра за као и Та миш.
По бед ник и де фи ни тив но раз -
ре ша ва све ди ле ме око оп стан -
ка, ма да у не ким кал ку ла ци ја -
ма и по ра же ни тим мо же да
оста не у ели ти...

У сва ком слу ча ју, пред на ма
је још је дан ко шар ка шки дер -
би ко ји не би тре ба ло про пу -
сти ти. Мом ци из Та ми ша за -
слу жи ли су ве ли ку по др шку с
три би на, јер ће уз њу лак ше
сти ћи до ва жне по бе де. Утак -
ми ца по чи ње у 19 са ти.
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Пр вен ство Бал ка на у ка ра теу
за се ни о ре одр жа но је 7. и 8.
мар та у на шем глав ном гра ду.
У из у зет но ја кој кон ку рен ци -
ји, ко ју су чи ни ли бор ци из се -
дам зе ма ља, ре пре зен та ци ја
Ср би је убе дљи во је осво ји ла
пр во ме сто у укуп ном пла сма -
ну. Ве ли ке за слу ге за тај успех
има ло је и че тво ро так ми ча ра
Ка ра те клу ба Ди на мо, ко ји су
за слу жи ли два тро фе ја.

Ива на Па ла лић је осво ји ла
злат ну ме да љу у ка та ма у кон -
ку рен ци ји ве те ран ки. Иа ко се
пре два на ест го ди на опро сти -
ла од ак тив ног так ми че ња,
Ива на је сво јим од лич ним на -
сту пом и осво је ном ти ту лом
шам пи он ке Бал ка на под се ти -
ла на сво је нај бо ље так ми -
чар ске да не. Као тре нер мла -
дих ка та ша у Ди на му, она им
је нај бо љи при мер ка ко тре -
ба у бу дућ но сти да ра де.

Ви це шам пи он Бал ка на по -
стао је Сло бо дан Би те вић, ко -
ји се над ме тао у ка те го ри ји до

84 кг. Бо ба је на пу ту до фи -
на ла оства рио три си гур не по -
бе де про тив ри ва ла из БиХ и
Цр не Го ре, да би се у фи на лу
са стао с љу тим кон ку рен том
Ан ђе лом Кве си ћем. Бо рац из
Хр ват ске је на кра ју јед ном
успе шном ак ци јом по бе дио у
овом ин те ре сант ном ме чу.

Ово так ми че ње је би ло до -
бра про ве ра у окви ру Би те -
ви ће вих при пре ма за на ступ

на Европ ском пр вен ству, ко -
је ће би ти одр жа но кра јем
мар та у Азер беј џа ну.

Мла да Ја на Кој чић је пр ви
пут на сту пи ла у се ни ор ској
кон ку рен ци ји. У ка те го ри ји
до 53 кг осво ји ла је сед мо ме -
сто. Урош Пе тро вач ки се так -
ми чио у ка те го ри ји до 67 кг
и већ у пр вом ко лу из гу био
од так ми ча ра с Ки пра.

На ред ног ви кен да на про -
гра му ће би ти Школ ско пр -
вен ство Вој во ди не у Ин ђи ји,
као и др жав ни шам пи о нат за
се ни о ре у Мла де нов цу.

БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У КА РА ТЕУ

РА ДИ ДИ НА МО ВА ФА БРИ КА ШАМ ПИ О НА
ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ОД ЛУ КА ПА ДА У НЕ ДЕ ЉУ!

Пр вен ство Ср би је у стре ља -
штву по А-про гра му одр жа -
но је про шлог ви кен да у Гор -
њем Ми ла нов цу. У кон ку рен -
ци ји с нај бо љим стрел ци ма у
др жа ви над ме та ло се и се дам
чла но ва СД-а „Пан че во 1813”.

Се ни ор ска еки па пан че вач -
ке „дру жи не” осво ји ла је дру -
го ме сто, а са мо де сет кру го -
ва јој је не до ста ја ло да стиг -
не већ тра ди ци о нал не пр ва -
ке, еки пу Кра гу јев ча на, у чи -
јем су са ста ву ак ту ел ни ре -
пре зен та тив ци.

Де јан Пе шић је ушао у фи -
на ле као пе ти, с ре зул та том
од 622,9 кру го ва, а за вр шио је
на ше стом ме сту, у кон ку рен -
ци ји 35 стре ла ца из де се так
клу бо ва. На до мак фи на ла у
по је ди нач ном над ме та њу би -
ла су и пре о ста ла два чла на

еки пе: мла ди Алек са Ра ко њац
и ис ку сни Га бри ел Да у то вић.

Мом ци су се сјај но бо ри -
ли, до ка за ли сво је ква ли те те
и одр жа ли ре но ме пан че вач -
ке еки пе, ко ја се већ два на -
ест го ди на на ла зи на по бед -
нич ком по сто љу.

Сва ка част!
Еки па се ни о ра из на шег

гра да ко ја се над ме та ла у га -
ђа њу из пи што ља за у зе ла би
ше сто ме сто да пи штољ Јо ва -
на Па вли це ни је дис ква ли -
фи ко ван због ла ког оки да ња.
На сту пи ли су и Алек сан дар
Зу бо вић, Ве ли мир Нин ко вић
и Сте фан Ке шиш јан.

Се ни о ри су овим так ми че -
њем за вр ши ли се зо ну га ђа ња
из ва зду шног оруж ја, али мла -
дим стрел ци ма тек пред сто је
ве ли ка ис ку ше ња.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

„ДРУ ЖИ НА” ДР ЖАВ НИ ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН
ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ПО ЛО ВИ ЧАН УСПЕХ НА ПО ЧЕТ КУ ПРО ЛЕ ЋА
По сле ви ше од сто да на, ко -
ли ко је про шло од 24. но вем -
бра, ка да је од и гра но по след -
ње ко ло пр вог де ла шам пи о -
на та, про шлог ви кен да је на -
ста вље на пр вен стве на тр ка за
бо до ве у Срп ској ли ги гру па
„Вој во ди на”.

Пред став ни ци на шег гра да у
тре ћем ран гу так ми че ња у пр -
вом про лећ ном ко лу оства ри -
ли су по ло ви чан ре зул тат. Ди -
на мо 1945 је по ра жен на свом
те ре ну, а Же ле зни чар је на ста -
вио низ од лич них ре зул та та,
па је оства рио вред ну по бе ду
на те шком го сто ва њу у При -
гре ви ци.

По пу лар на „ди зел ка” из Пан -
че ва на ста ви ла је по бед нич ки
по ход кроз Вој во ди ну. Да ни ло
Ко ва че вић и ње го ви са и гра чи
оства ри ли су и че тр на е сти три -
јумф у се зо ни, па су се још ви -
ше учвр сти ли на пр вом ме сту:
Брат ство 1946 – Же ле зни чар
0:1 (0:0).

Гол вре дан но ва три бо да по -
сти гао је Љу бо мир Сте ва но вић,
зим ско по ја ча ње ли де ра, у 58.
ми ну ту.

У не де љу, 15. мар та, на
Спорт ском центру „Мла дост”
је отва ра ње про лећ не фуд бал -
ске се зо не. У Пан че ву ће го -

сто ва ти Ко за ра, а сви љу би те -
љи спор та у на шем гра ду на -
да ју се да ће „ди зел ка” на ста -
ви ти сја јан низ...

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 су у
пр вом ко лу на став ка пр вен ства
игра ли пред сво јим на ви ја чи -
ма. На Град ском ста ди о ну је го -
сто вао Рад нич ки из Зре ња ни -
на, ко ји је ус пео да од не се цео
плен из Пан че ва – 1:2 (0:1).

Био је то ин те ре сан тан ду ел,
у ко ме је до ма ћи тим имао
ини ци ја ти ву, али су шан се у
го ло ве пре тва ра ли го сти. Рад -
нич ки је по вео у фи ни шу пр -
вог по лу вре ме на, али је у на -
став ку су сре та, на вре ме, у 71.
ми ну ту, Дра ган Да шић до нео
из јед на че ње. Учи ни ло се та да
да „бр зи воз” мо же до ћи до
пот пу ног пре о кре та, али су од -
лич ни го сти, са мо се дам ми -
ну та ка сни је, по сле још јед ног
кон тра на па да сти гли до но ве
пред но сти и, ка сни је ће се ис -
по ста ви ти, ко нач не по бе де.

Ди на мо 1945 је са да на пе -
том ме сту на та бе ли, а на ред -
ног ви кен да пу ту је у Ру му на
мег дан с до ма ћим ти мом Пр -
вог ма ја.

Зим ско пр вен ство Ср би је у
ба цач ким ди сци пли на ма за
се ни о ре и мла ђе ју ни о ре одр -
жа но је про шлог ви кен да у
Срем ској Ми тро ви ци. Атлет -
ски клуб Ди на мо је имао два
пред став ни ка на том так ми -
че њу.

Алек са Жи ва нов је осво јио
сре бр ну ме да љу у ба ца њу ко -
пља, с да љи ном од 47 ме та ра,
док је у ба ца њу ди ска био ше -
сти. Ан ђе ла Ки ћо вић је у ба -
ца њу ко пља та ко ђе за у зе ла
ше сто ме сто.

НАД МЕ ТА ЊЕ У БА ЦАЧ КИМ ДИ СЦИ ПЛИ НА МА

СРЕ БРО ЗА ЖИ ВА НО ВА

ПО ЗИВ НА ПРЕ МИ ЈЕ РУ

У про сто ри ја ма ФК-а Же ле зни чар у уто рак,

10. мар та, одр жа на је кон фе рен ци ја за но ви -

на ре, на ко јој су се пред став ни ци ма ме ди ја

обра ти ли шеф струч ног шта ба ли де ра Ду шан

Је врић и ка пи тен ти ма Да ни ло Ко ва че вић.

– Од лич но смо отво ри ли се зо ну и осво ји -

ли бо до ве у су сре ту са од лич ном еки пом

Брат ства. Иде мо да ље, тај меч је већ у ар хи -

ви, а ми се при пре ма мо за на ред ног ри ва ла.

Иде мо утак ми цу по утак ми цу. Ду е лу с Ко за -

ром при сту пи ће мо као да се ра ди о нај ве ћем

дер би ју. По зи вам на ви ја че да до ђу у што ве -

ћем бро ју, а ве ру јем да ће мо им се оду жи ти

до бром игром и по бе дом – ис та као је Је врић.

Но ве бо до ве оче ку је и ка пи тен, нај бо љи

стре лац и „за штит ни знак” Же ле зни ча ра.

– Ко за ра је еки па са за че ља та бе ле, а та -

кви ри ва ли уме ју да бу ду вр ло опа сни. За то

мо ра мо мак си мал но озбиљ но да при сту пи мо

утак ми ци. До бро ће мо се при пре ми ти, на дам

се до број пар ти ји и но вим бо до ви ма. Ве ру јем

да ће и гле да о ци до ћи да нас по др же – рекао

је Ко ва че вић.
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Бо рац сла вио 
у Ва ље ву

Де вој ке – без гре шке

За на ма је још је дан ви кенд у
ко јем су љу би те љи игре пре ко
мре же у на шем гра ду и око ли -
ни мо гли да за до вољ но тр ља ју
ру ке. Бо рац и Од бој ка 013 на -
ста ви ли су фан та сти чан три -
јум фа лан низ и за још по је дан
ко рак се при бли жи ли пла сма -
ну у ви ши ранг...

Пред мом ци ма ко је пред во -
ди тре нер Ду шан Јо вић би ло је
те шко го сто ва ње у Ва ље ву и
још је дан меч ко ји су од и гра -
ли под огром ним при ти ском.
Ни је би ло ни ма ло ла ко, али су
ус пе ли: ВА-014 – Бо рац 2:3, по
се то ви ма 23:25, 20:25, 25:20,
26:24 и 13:15.

Већ од са мог по чет ка утак -
ми це би ло је ја сно да ће се у
Ва ље ву во ди ти же сто ка бит ка и
да мом ци ма из оба ти ма пред -
сто ји из у зет но те жак по сао. До -
ма ћин је у пр вом се ту во дио са
17:10 и 19:14, али Да вор Ми ло -
ше вић и ње го ви са и гра чи ни су
ни по ми шља ли на пре да ју. Усле -
дио је ве ли чан ствен пре о крет и
три јумф у пр вом се ту – 23:25.

Све до сре ди не дру гог се та
игра ло се по ен за по ен, а по -
том су стар че вач ки „бор ци” до -
да ли гас и ре ла тив но ла ко

заврши ли по сао за ви со ко вођ -
ство у се то ви ма.

И ка да се учи ни ло да ће тим
из на шег гра да три јум фо ва ти

с мак си мал ним ре зул та том, си -
ту а ци ја на те ре ну се знат но из -
ме ни ла. До ма ћин је пре у зео
кон тро лу над утак ми цом, до -
био тре ћи сет са 25:20 и по но -
во се вра тио у меч.

На ста вак су сре та је до нео ве -
ли ка уз бу ђе ња и не из ве сност
ко ју са мо од бој ка мо же да при -
ре ди. Че твр ти сет је про те као
у из јед на че ној игри, ри ва ли су
се сме њи ва ли у вођ ству, али
тре ба ре ћи да је до ма ће од бој -
ка ше пра ти ла и сре ћа у овом
де лу су сре та. Стар чев ци су има -
ли пред ност од два по е на у фи -
ни шу се та (21:23), али ни су ус -
пе ли да тај део су сре та ре ше у
сво ју ко рист. Ва љев ци су по -
сле дра ма тич не бор бе ус пе ли
да стиг ну до из јед на че ња, али
и до огром не пси хо ло шке пред -
но сти пред тај-брек.

По че так пе тог се та или „од -
бој ка шке лу три је” при пао је

еки пи Бор ца, али су мом ци
из Ва ље ва бр зо пре о кре ну ли
ре зул тат. По ве ли су са 8:5,
има ли и 13:11, али ни то им
ни је би ло до вољ но за три -
јумф... Но ше ни не ве ро ват ном
по др шком сво јих на ви ја ча, од -
бој ка ши Бор ца су по ка за ли да
су пра ви бор ци – нај бо љи ка -
да је нај те же. Усле дио је ве -
ли ки пре о крет за ко нач но сла -
вље, ка ко на те ре ну, та ко и на
три би на ма.

Та ко су Кне же вић, Рај ко вић,
По знић, Ми ле тић, Ми ло ше вић,
Зин до вић, Ма дић, Кр стић, Ра -
ки та, Дроб њак и Ми цић пре -
ско чи ли још јед ну те шку пре -
пре ку на пу ту до ели те.

Бо рац не пре пу шта трон, а у
су бо ту, 14. мар та, од и гра ће још
је дан дер би. У Ха лу спор то ва
на Стре ли шту до ла зи Ме та лац
из Гор њег Ми ла нов ца, је ди ни
тим ко ји је Стар чев ци ма ус пео
да на не се по раз у овом пр вен -
ству. Не ма сум ње да мо же мо
оче ки ва ти ин те ре сан тан меч...
Мом ци су за слу жи ли по др шку
с три би на!

Три јум фа лан низ су на ста -
ви ле и де вој ке из Од бој ке 013,
ко је су у пр вом ко лу до и гра ва -
ња Пр ве вој во ђан ске ли ге са -
вла да ле Кра ји шник с 3:0, по
се то ви ма 25:13, 25:19 и 25:14.

Тим из на шег гра да као ка -
пи тен је пред во ди ла Је ле на
Пе тров, а игра ле су и: На та -
ли ја Пу ва лић, Ми ли ца Сто -
јић, Со фи ја Аша нин, Да ни ца
До бро са вље вић, Те о до ра Ми -
нић, Са ра Ста ни ми ро вић, Ан -
ђе ла Ву ја нић, Јо ва на Кља јић,
Алек сан дра Га ће ша, Ни ко ли -
на Ве ско вић, Дра га на Мар ко -
вић, Ма ри ја Ма рић и Ми ли -
ца Ку жић.

Ни је то био те жак по сао за
тим тре не ра Алек сан дра Га -
ври ло ва и Вла ди ми ра Јо ван -
чи ћа. Од бој ка 013 је по ка за ла
да је за кла су бо љи ри вал, па је
без ве ли ких про бле ма на чи ни -
ла још је дан ко рак ка пла сма -
ну у ви ши ранг.

Пан чев ке ће у су бо ту, 14.
мар та, игра ти у Ба нат ском Но -
вом Се лу про тив дру го пла си -
ра ног Ба на та из Вр шца.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дд4)

Избор Р. Радојевић
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СУПЕРЛИГА
Ниш: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
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Кучево: КУЧЕВО – ЖРК ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Зрењанин: ПРОЛЕТЕР–ДОЛОВО
мушкарци

Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА
Јабука: ДОЛОВО–СОМБОР
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Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ПРИГРЕВИЦА
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жене

Смедерево: СМЕДЕРЕВО–ДИНАМО
мушкарци

Панчево: БОРАЦ–МЕТАЛАЦ
субота, 16 сати

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – БАНАТ
субота, 17 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ
недеља, 19 сати

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО
М. Митровица: ПОДРИЊЕ – ВИРТУС БАСКЕТ
Рума: СЛОВЕН–ЈЕДИНСТВО

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КОЗАРА
недеља, 14.30
Рума: ПРВИ МАЈ – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ
недеља, 14.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Баранда: РАДНИЧКИ–СЛОГА
Гај: ПАРТИЗАН–СТРЕЛА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОТПОРАЊ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА 26:26

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – РАДНИЧКИ 25:27

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–ПЕТРОВАРАДИН 19:30
мушкарци

Јабука: ЈАБУКА – Ц. ЗВЕЗДА 36:24
Темерин: ТСК–ДОЛОВО 46:28

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Нови Сад: СЛАВИЈА – ОРК ПАНЧЕВО 34:24

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–ОМЛАДИНАЦ 1:3
мушкарци

Ваљево: ВА-014 – БОРАЦ 2:3

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – КРАЈИШНИК 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ДИНАМИК–ТАМИШ 70:76

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – СЛОВЕН 88:60
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН 78:77
Панчево: ДИНАМО–ШИМАНОВЦИ 92:80

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:1
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (З) 1:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Сутјеска: РАДНИЧКИ–БОРАЦ 0:7
Омољица: МЛАДОСТ–КРАЈИНА 4:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Идвор: ПОЛЕТ–ЈУГОСЛАВИЈА 2:1
Иваново: СТРЕЛА – Ц. ЗВЕЗДА 4:0
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (Г) 0:1

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЈО ВА НИН
ТРИЈУМФ

На Зим ском отво ре ном пр вен -
ству Вој во ди не у пли ва њу у Ки -
кин ди у кон ку рен ци ји 160 так -
ми ча ра из два де сет три клу ба
од лич не ре зул та те су оства ри -
ли и чла но ви ПК-а Спа р та из
на шег гра да.

Јо ва на Бог да но вић, ко ја се
над ме та ла у ап со лут ној ка те -
го ри ји, осво ји ла је три злат не
ме да ље. Она је три јум фо ва ла
у тр ка ма на 50 и 200 м пр сно и
200 м ме шо ви то.

Та ко ђе у ап со лут ној кон ку -
рен ци ји, Ми лош Ми хај ло вић
је био че твр ти на 100 м кра ул.

РВА ЧИ
ДОМИНИРАЈУ

Мла ди так ми ча ри Рвач ког клу -
ба Ди на мо не пре ста ју да оду -
ше вља ва ју по кло ни ке спо р та у
на шем гра ду. Та лен то ва ни
клин ци се са сва ког так ми че -
ња на ко ме уче ству ју у свој град
вра те оки ће ни ме да ља ма, а та -
ко је би ло и про шлог ви кен да.

У Су бо ти ци је одр жа но Пр -
вен ство Вој во ди не за пи о ни ре,
на ко јем су за бли ста ла бра ћа
То до си је вић. Ог њен је осво јио
нај сјај ни је од лич је, а Сте фан
се оки тио сре бр ном ме да љом.

Бо је РК-а Ди на мо бра ни ли
су и: Стра хи ња Јан ко вић, Лу ка
Јо вић, Не ма ња Ти шма, Да ни -
ло Бо шко вић и Ла зар Јер ков.

БРАТ СКА ПОБЕДА
У Срем ској Ми тро ви ци је про -
шлог ви кен да одр жан ша хов -
ски тур нир на ко јем се над ме -
та ло око 100 ка де та из це лог
ре ги о на, а ме ђу њи ма је би ло и
не ко ли ко пр ва ка др жа ва.

По сле се дам ко ла у сред њој
кла си Мар ко Ми ла но вић је три -
јум фо вао, са свих се дам по бе -
да. У гру пи мла ђих игра ча по -
бе дио је Па вле Ми ла но вић, са
6,5 по е на из се дам пар ти ја.

Бра ћа Ми ла но вић су осво -
ји ла пе ха ре, злат не ме да ље,
роб не на гра де и два бес плат на
пан си о на за уче шће на на ред -
ном Пр вен ству Ср би је.

Не што ра ни је упри ли чен је
сли чан тур нир и у Ла за рев цу.
И на ње му су мла ди Пан чев ци
бри љи ра ли и та ко ђе осво ји ли
два пр ва ме ста.

АК ТИВ НО СТИ КК-а МЛА ДОСТ

ША БАЦ, СТА РА ПА ЗО ВА...

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

КРУП НИМ КО РА ЦИ МА КА ВИ ШЕМ РАН ГУ...

Стране припремио

Александар
Живковић

Так ми ча ри Ка ра те клу ба Мла -
дост уче ство ва ли су про шлог
ви кен да на тра ди ци о нал ном
тур ни ру „Сен сеи куп” у Шапцу.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Но вак Ни ко лић и Ду ња Јо ва -
но вић, сре бром су се оки ти ли
Ми лош Ми лу ти но вић, Ана ста -
си ја Кр стић и Фи лип Ву ји но -
вић (два), а брон зе су за ра ди ле
Ма ша Бир ка и Ива Ра кић.

Ма ли ша не су пред во ди ли
тре не ри Ми лош Ма ки тан и Де -
јан Ву ји но вић.

Та ко ђе про шлог ви кен да одр -
жан је и тур нир „Тро феј Ста ре
Па зо ве”, а и с тог над ме та ња

су сти гле ме да ље за КК
Младост.

Нај вред ни је тро фе је су за -
слу жи ли Са ра Жу нић, Ђор ђе
Шу шак и Алек сан дра Сто ја но -
вић (два). Дра га на Ма цу ра се
оки ти ла сре бром, а брон за на
од лич ја су осво ји ле: Је ле на Ки -
џин, Ла ра Пе че ни ца, Та ра Ђур -
ђе вић и Ан ђе ла и Ана ста си ја
Ја ре дић.

Уче ство ва ле су и Са шка Те -
сла и Ми ли ца Ама но вић, а еки -
пу Мла до сти, ко ја је у ге не рал -
ном пла сма ну за у зе ла тре ће
ме сто, пред во дио је тре нер Ми -
љан Жи ва ље вић.

СА АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

„ПА НОН ЦИ” НИ ЖУ МЕ ДА ЉЕ
Ју ни ор ска ре пре зен та ци ја Ср -
би је у атле ти ци уче ство ва ла је
про шлог ви кен да на так ми че -
њу у Ис тан бу лу, где је осво ји -
ла пет на ест ме да ља. На ши
атле ти ча ри су се над ме та ли са
еки па ма: Тур ске, Укра ји не,
Фран цу ске, Бе ло ру си је и Ка -
зах ста на, а у укуп ном пла сма -
ну Ср би ја је за у зе ла че твр то
ме сто.

Сте фан Ла зић, као је ди ни
пред став ник пан че вач ке атле -
ти ке у ре пре зен та ци ји Ср би је,
а као члан АК-а Па но ни ја, осва -
ја њем брон за не ме да ље оправ -
дао је оче ки ва ња тре не ра Са -
ше Сто ји ло ви ћа.

Сте фан је но вим лич ним
рекор дом по твр дио да има

норму за Пр вен ство Бал ка на у
бр зом хо да њу на 3.000 ме та ра.

У су бо ту, 7. мар та, у Ве ли -
ком Гра ди шту је одр жа на тр ка
у по лу ма ра то ну. Ме ђу 300
тркача Па но ни ју су пред ста -

вља ли Но ви ца Сто ја но вић и
Иван Јев тић.

По ки шо ви том вре ме ну и вла -
жној ста зи Но ви ца је осво јио
сре бр но од лич је, с вре ме ном
1:18,45. Иван је оства рио лич ни
ре корд, ко ји са да из но си 1:35,49.

Истог да на у бе о град ском
на се љу Ви шњи ца одр жа но је
ин те ре сант но над ме та ње у тр -
ци на 6,4 км. Мла ди ју ни ор
Ни ко ла Бор ка, члан АК-а Па -
но ни ја, био је не при ко сно вен,
па је по ки ши и бла ту пр ви
до шао до ци ља и та ко за ра дио
злат ну ме да љу. Ово је би ла са -
мо увер ти ра за Пр вен ство Ср -
би је у пла нин ском тр ча њу, ко -
је ће би ти одр жа но 25. апри ла
у Вр шцу.

Иван Ми шке љин је про шлог
ви кен да бра нио бо је Ср би је на
„Бал ка ни ја ди” за ве те ра не, ко -
ја је одр жа на у атлет ској дво -
ра ни на Ба њи ци.

Он је у тр ци на 3.000 м, с
вре ме ном 10:13,30, за у зео че -
твр то ме сто.
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Николета Томовић,
ученица:

     – Вероватно ћу 
ићи код другарице.
Уколико буде било
прилике, учићу. 
Није радна субота,
хвала богу.

Стефан
Радовановић
Шћеповић, ученик:

    – Током седмице
завршавам школске
обавезе да бих суботом
и недељом био
слободан. С девојком 
и друштвом ћу ићи 
на журку у „Аполо”.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Чишћење
Постоје разне технике чишћења.

    Рецимо, да интензивно живиш хаос у можданим вијугама.

    Али нико није способан да то дуго издржи.

    Или ти се излаз јави брзо, па крене мисаона метла...

    Или мораш све да напустиш.

    Па и свој систем одласка из хаоса.

    Некада помаже и да напуниш каду водом.

    И да се загњуриш...

Одмор
Зашто је мој поступак био баш такав?

    Ех, да је прилаз проблему био другачији...

    Тада би се нашло боље решење, не би све изгледало ружно.

    Овако, лупам главу и даље...

    Контам све из почетка.

    Преврћем по глави...

    А тако настаје замор материјала.

    Што захтева одмор.

Лепши хоризонт
Каткад је довољно да се изграђени став само назире.

   Кроз нешто што ти личи на ограду.

   Тешку, бетонску.

   Јер кад угледаш лепши хоризонт, ствари иза тебе делују лакше.

   Схватиш да је проживљено само историја.

   Твоја сопствена.

   А од ње се не бежи.

   Загрли је, не чини ти се, то стварно даје снагу.

Милица Павлов,
ученица:

     – Не планирам 
никуд да идем, већ ћу
да читам књигу. Бићу 
с породицом, за
промену. У
Електротехничкој 
школи, викенд не може
да прође без учења.

Леп до га ђај у на шем гра ду

Де вој ке на му чи ле фа во ри та

Био је то још је дан за ни мљив ру ко мет -
ни ви кенд... Мом ци су у окви ру два де -
се те рун де елит ног ка ра ва на уго сти ли
Цр ве ну зве зду, а де вој ке су од ме ри ле
сна ге с Кра гу јев чан ка ма, еки пом ко ја
је јед ном но гом већ за ко ра чи ла у Су -
пер ли гу...

Ду ел из ме ђу Ди на ма и бе о град ских
„цр ве но-бе лих” при ву као је ве ли ку па -
жњу ру ко мет не јав но сти. Ли дер из Пан -
че ва је уго стио по след ње пла си ра ни тим
на та бе ли, ко ји је као спа си лац, не по -
сред но пред овај ду ел, пре у зео наш су -
гра ђа нин Жи ки ца Ми ло са вље вић. Меч
је оби ло вао и до брим по те зи ма и гре -
шка ма, а на кра ју ни је би ло по бед ни ка:
Ди на мо – Цр ве на зве зда 26:26 (12:14).

Го сти су се пред ста ви ли у ле пом све -
тлу. Игра ли су с мно го енер ги је и же ље
за по сти за њем до брог ре зул та та. Ис ко -
ри сти ли су и чи ње ни цу да је Ди на мо
на сту пио у ком би но ва ном са ста ву, па
су на кра ју за слу же но до шли до јед ног
бо да. Овај су срет ни је имао ре зул тат -
ски зна чај, јер ће Ди на мо уско ро у плеј-
оф, а Зве зда у плеј-аут...

– Пре у зео сам тим пре не ко ли ко да -
на и дра го ми је што сам ви део ово ли ку
же љу и бор бе ност код мо јих игра ча.
Све стан сам да Ди на мо ни је играо у пу -
ном са ста ву, јер се ве ро ват но при пре ма
за озбиљ ни ја так ми че ња, као што су
плеј-оф и фи на ле Ку па, па је же лео да

са чу ва не ке игра че и за хва лан сам мом
ко ле ги на то ме. Ре зул тат мо жда и ни је
био у пр вом пла ну, ко ли ко ми је би ло
ва жно да ви дим ка ко ће мом ци да се
но се с ли де ром и за до во љан сам оним
што сам ви део – ре као је на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре тре нер Цр ве не зве зде
Жи ки ца Ми ло са вље вић.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма Ди на ма био
је Вељ ко Ми ло ше вић, с пет го ло ва, док

су Ми љан Бу њев че -
вић и Не над Вуч ко -
вић по че ти ри пу та
би ли пре ци зни. Сјај -
ну пар ти ју је пру жио
и гол ман Ни ко ла
Радо ва но вић.

– Че сти там Зве зди
јер је за слу же но осво -
ји ла бод. Ми смо би -
ли ка та стро фал ни.
Има ли смо лош при -
ступ утак ми ци, као
да ни смо же ле ли по -
бе ду. Иа ко смо игра -
ли у ком би но ва ном
са ста ву, то је би ло ис -
под оче ки ва ња. Ни -

сам за до во љан, али мо ра мо да на ста ви -
мо да ра ди мо и да се при пре ма мо за ис -
ку ше ња ко ја нас оче ку ју – ис та као је шеф
струч ног шта ба Ди на ма Аким Ком ненић.

Де вој ке из ЖРК Пан че ва од и гра ле су
још је дан фан та сти чан меч. Иа ко су из -
гу би ле од Рад нич ког из Кра гу јев ца са

25:27 (9:13), Не ве на Џе лај ли ја и ње не
дру га ри це још јед ном су оду ше ви ле све
при ста ли це спор та у на шем гра ду.

Оне су за и ста сја јан тим, одав но Пан -

че во ни је има ло та ко хо мо ге ну и бор бе -
ну гру пу као што је тим по пу лар ног ЖРК-
а. Де вој ке у сва ком ме чу оста вља ју ср це
на те ре ну, а ма ло је не до ста ја ло да про -
шле су бо те из не на де ве ли ког фа во ри та.

Рад нич ки је еки па без по ра за, клуб с
ве ли ким бу џе том, и не ма ни ка кве ди -
ле ме да ће у но вој се зо ни би ти члан
срп ске ру ко мет не ели те. Тај и та кав фа -
во рит је мо рао баш да се на му чи у Пан -
че ву, ма стре пео је за ис ход до по след -
њих ми ну та утак ми це, ка да је не ка ко
ус пео да до ђе до бо до ва...

Сва ка чест де вој ка ма ко је пред во ди
тре нер Мар ко Кр стић! Све за слу жу ју по -
хва ле за сјај ну пред ста ву, а мо жда су за
ни јан су од ско чи ле Та ма ра Пет ко вић, ко -
ја је по сти гла чак 12 го ло ва, Не ве на Џе -
лај ли ја и гол ман Ти ја на Ри стић.

Александар Живковић

ЗА ПА ЖЕ НИ УС ПЕ СИ МЛА ДИХ СУ ГРА ЂА НА

ПРЕ ГРШТ ТРО ФЕ ЈА ЗА ПЛИ ВА ЧЕ
У Ки кин ди је про шлог ви кен да одр жа -
но Зим ско пр вен ство Вој во ди не у пли -
ва њу, на ко ме су се над ме та ли нај бо љи
пи о ни ри и ка де ти у на шој по кра ји ни.
Пан че вач ки Ди на мо се на том так ми че -
њу пред ста вио са два де сет два пли ва ча,
ко ји су по сти гли за па же не ре зул та те.

Злат ну ме да љу су осво ји ле пи о нир ке
у шта фе ти 4 x 50 м ме шо ви тим сти лом,
а пли ва ле су: Ан дреа По љак, Са ра Ши -
мон, Са ра Ми лу ти но вић и Да ни ца Кон -
стан ти нов.

Пр вог да на так ми че ња Ди на мо ви пли -
ва чи су би ли нај у спе шни ји у над ме та -
њу пр сним сти лом. Та ко је Ан дреа Нађ
осво ји ла дру го ме сто на 200 м, Мар тин
Ћир ко вић је три јум фо вао у тр ци на 100
м, а Стра хи ња Шон дић је дру ги сти гао
на циљ на ду пло ду жој де о ни ци.

Ју ни ор ке Ди на ма су дру гог да на так -
ми че ња осво ји ле шест тро фе ја.

Нај у спе шни ја је би ла Ка та ри на Бе -
лић. Она је у тр ци на 400 м ме шо ви то
би ла дру га ме ђу ју ни о ри ма и тре ћа у
ап со лут ној ка те го ри ји. Осво ји ла је и
сре бро у тр ци ју ни ор ки на 100 м пр сно,
али и брон зу у ди сци пли ни 200 м ме -
шо ви то у ис тој кон ку рен ци ји.

Је ле на Вр хо вац је дру га сти гла на циљ
на 200 м дел фин, док је Даг мар Ху са -
рик за ра ди ла брон зу на 400 м ме шо ви -
то. Обе пли ва чи це су се над ме та ле у
кон ку рен ци ји ју ни ор ки.

На 27. ме мо ри јал ном ми тин гу „Ан те
Лам ба ша” ПК Ди на мо је на сту пио с једа -

на ест пли ва ча, а осво је но је пет ме даља.
Ол га Га ври ло вић је за ра ди ла брон зе у
тр ка ма на 50 и 100 м пр сно. Ср на Ми лу -
ти но вић је три јум фо ва ла на 400 м слобод -
но, док су Ла зар Стан чул и Ми хај ло Ман -
да рић за слу жи ли сре бр на од лич ја на 50
м кра ул од но сно 50 м прсно. А. Ж.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ЗВЕ ЗДА ОДО ЛЕ ЛА НА СТРЕ ЛИ ШТУ

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ОЛИМ ПИЈ СКЕ ИГРЕ

С ПАР ТИ ЗА НОМ У СРЕ ДУ

Утак ми цу 22. ко ла Ар кус су пер ли ге

ру ко ме та ши Ди на ма од и гра ће у сре -

ду, 18. мар та.

Тог да на ће у Ха ли спор то ва на

Стре ли шту го сто ва ти Пар ти зан.

Утак ми ца по чи ње у 20 са ти.

Пли ва чи ца Ди на ма Ања Цре вар

тре нут но бо ра ви у Шпа ни ји, где се

при пре ма за Олим пиј ске игре у

Токи ју.

На Пр вен ству Ан да лу зи је, ко је је

одр жа но од 5. до 8. мар та у Ка ди зу,

Ања је оства ри ла за па же не ре зул та -

те. На ша су гра ђан ка је три јум фо ва ла

у тр ци на 400 м ме шо ви то, док је у

ди сци пли на ма 400 и 800 м сло бод -

но осво ји ла дру го и тре ће ме сто, ис -

пли вав ши ове тр ке за 4:16,04 и

8:45,42 ми ну та.

Ања на ста вља при пре ме у Си је ра

Не ва ди, а уче ство ва ће и на ми тин гу

у Мар се љу и на Отво ре ном пр вен ству

Шпа ни је у Са ба де лу.


