
Панчево
Град уводи

интернет на

аутобуска

стајалишта

» страна 4

цена 40 динара

Градски живот
Широка културна

понуда за младе

» страна 8

Село
Колико се ратарима

исплати наводњавање

» страна 9

Записи

Жаклина Киш Јоцић: 

У потрази за лепим

речима и нотама

» страна 12

Фото-репортажа

У Долову радо пије 

вино и старо и младо

» страна 29

Спорт
Пред „Борцем” 

је меч истине

» страна 30

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  14 .  ФЕБРУАРА 2020.
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ВАНРЕДНЕ ОКОЛНОСТИ

Грип распустио
школе и вртиће
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Број 4852, 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.

До када ће центар 
града бити раскопан

» страна 3

Ускоро прегледи и
операција катаракте

» страна 6

САФАРИСАФАРИ

НАШИ СУГРАЂАНИ

Чаробњаци за ципеле
страна 11

БЛАГАЈНА „ПАНЧЕВЦА” У ПОНЕДЕЉАК НЕ РАДИ
У понедељак, 17. фебруара, због
Дана државности, благајна и
редакција „Панчевца” неће радити.

Већ у уторак благајна ће радити
по регуларном радном времену, 

од 8 до 18 сати, и тог дана ће
важити уобичајени попуст на све
услуге „Панчевца”.

Радно време у среду је такође
стандардно – од 8 до 15 сати.

ЗАБРАНА УВОЗА ПОЛОВЊАКА ЕВРО 3:

КАКВИ СУ СТВАРНИ ЕФЕКТИ ОВЕ МЕРЕ

ЧИМЕ ЋЕМО СЕ ВОЗИТИ У БУДУЋНОСТИ страна 7

НОВО!

страна 3



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 14. фебруар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Шта то
беше љубав?
Те за љу бљи ва ње је до бро, те
ни је. Од љу ба ви се, ка жу, из -
гу би гла ва и за вр ти па мет.
Због ње чи ни мо лу де ства ри,
не ка да и на иви ци ра зу ма.
Опет, и ка да је до бра или те -
шка, срећ на или не уз вра ће на,
она је покре тач...

Сва ке го ди не 14. фе бру а ра
обе ле жа ва се Дан за љу бље них.
Овај пра зник је с ро ман тич -
ном љу ба вљу по ве зан у че тр -
на е стом ве ку у кру го ви ма бли -
ским Џе фри ју Чо се ру, ен гле -
ском пе сни ку из по зног сред -
њег ве ка. У то вре ме ме ђу
углед ним љу ди ма би ла је по -
пу лар на от ме на љу бав. До пет -
на е стог ве ка ова прак са је пре -
ра сла у то да за љу бље ни сво ју
љу бав ис ка зу ју цве ћем, слат -
ки ши ма и че стит ка ма. Овај
пра зник не при па да пра во -
слав ном ка лен да ру, али је због
сјај не мар ке тин шке кам па ње
ко ју го ди на ма спро во де Хо ли -
вуд и ме ди ји по стао је дан од
нај о ми ље ни јих, по себ но ме ђу
они ма ко ји је су упра во то – за -
љу бље ни! Ка ко се при бли жа ва
овај да тум, мно ги ко ји ни су у
ве за ма, или ни су за љу бље ни,
осе ћа ју се уса мље но. Ре кла ме
на све стра не ну де по пу сте за
све што се ку пу је у па ру. Све
сла ви љу бав, све је у ср ци ма и
цр ве но...

Ме ђу тим, сва ка те ма мо же
да се по сма тра из ви ше угло -
ва. Да, љу бав је нај леп ша
ствар на све ту. Али не ка да љу -
ди иза бе ру да оста ну са ми,
или су окол но сти јед но став но
та кве. Дру штво че сто на ме ће
ста во ве у ве зи с тим шта и ка -
ко тре ба да бу де. При ја те љи и
по ро ди ца по ста вља ју не згод -
на пи та ња. Имаш ли не ко га?
Па кад ћеш да се удаш/оже -
ниш? А што ни ка да ни си
био/би ла у бра ку? Ни ка да не
зна те шта се кри је иза ки се лог
осме ха. Јед но пи та ње мо же да
за бо ли ви ше не го сто ти ну за -
ри ве них стре ла. Пи тај те: ка ко
си? да ли те тре нут на си ту а -
ци ја чи ни срећ ном осо бом?
мо гу ли не ка ко да по мог нем?
То је до вољ но.

И, ве руј те, не ки љу ди је су
срећ ни и ка да су са ми. За до -
вољ ним их чи не при ја те љи,
де ца, умет ност, му зи ка, пу то -
ва ња, по сао… Онај ко уме да
во ли мо же да се за љу би у све
што му је ле по… И не ма ри за
да не: Дан за љу бље них, Ва лен -
ти но во, Све ти Три фун…

Во ли те се бе... То је нај -
важни је...

Нови портал прилагођен
мобилним уређајима

Дизајн другачији, адреса
иста: euprava.gov.rs

Кан це ла ри ја за ин фор ма ци о не тех но -
ло ги је и елек трон ску упра ву Вла де Ре -
пу бли ке Ср би је по сто ји три и по го ди -
не. Она оба вља струч не по сло ве ко ји
се, из ме ђу оста лог и пре све га, од но се
на про јек то ва ње, ускла ђи ва ње, раз вој
и функ ци о ни са ње си сте ма елек трон -
ске упра ве и ин фор ма ци о них си сте ма
др жав не упра ве и слу жби Вла де, као и
на при ме ну стан дар да у уво ђе њу ин -
фо р ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но -
ло ги ја у др жав ним ор га ни ма.

На ње ном, при род но, од лич но ура -
ђе ном сај ту ових да на по ја ви ла се
ин фор ма ци ја да је гра ђа ни ма Ср би је
до сту пан но ви Пор тал еУ пра ва. За ви -
ри ће мо, али нај пре...

О отво ре ним по да ци ма

Су шти на оно га чи ме се ба ви Кан це ла -
ри ја мо жда се нај бо ље ви ди из тек ста
ко ји „отва ра” Пор тал отво ре них по да -
та ка: „Са че твр том ин ду стриј ском, од -
но сно ди ги тал ном ре во лу ци јом, има -
мо шан су да на док на ди мо за о ста так и
ухва ти мо при кљу чак са раз ви је ним
зе мља ма. Ова тех но ло шка ре во лу ци ја
фун да мен тал но ме ња на ше жи во те,
она је не ми нов на и не за у ста вљи ва.
Са мо по бед нич ка дру штва иду у су -
срет про ме на ма, не за зи ру од њих.
Про цес ди ги та ли за ци је по бољ ша ва
стан дард и ква ли тет жи во та гра ђа на
Ср би је. По ве ћа ва се ефи ка сност, сма -
њу ју се тро шко ви и кре и ра се но ва
вред ност у ско ро свим обла сти ма жи -
во та и ра да. Про цес ди ги та ли за ци је је
нај ва жни ји ка та ли за тор ино ва ци ја,
кон ку рент но сти и раста”.

До бро зву чи. Чи ње ни ца је да сви
ко ри сти мо ма пе, онлajн пре во ди о це,
реч ни ке, „ју ри мо” за по да ци ма о вре -
ме ну, са о бра ћа ју и о мно го че му још –
то зна чи да ко ри сти мо сер ви се и
апли ка ци је за сно ва не на отво ре ним
по да ци ма. Пор тал отво ре них по да та -
ка – data.gov.rs – пред ста вља цен трал -
но ме сто на ко јем су об је ди ње ни отво -
ре ни по да ци јав них ин сти ту ци ја и
ста вље ни на рас по ла га ње гра ђанима.

ДИГИТАЛНА РЕВОЛУЦИЈА НА НАШ НАЧИН

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Фебруар.

Ових дана у граду

Снимио: Милан Шупица

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

Ка ко сто ји на сај ту, нај бо љи по ка за -
тељ ве ли ког по ма ка у овој обла сти је
ин декс отво ре них по да та ка, ко ји је
Ср би ју сме стио на пр во ме сто у ре -
ги о ну и 41. на ли сти свих чла ни ца
Ује ди ње них на ци ја, а отво ре ни по -
да ци под сти чу при вред ни раст, чи не
јав ну упра ву ефи ка сни јом и еко но -
мич ни јом, омо гу ћа ва ју ква ли тет ни -
је услу ге за гра ђа не, оси гу ра ва ју
тран спа рент ност и сма њу ју про стор
за ко руп ци ју.

Ин сти ту ци о нал но, про це сом отва -
ра ња по да та ка ру ко во ди Кан це ла ри -
ја за ин фор ма ци о не тех но ло ги је и
елек трон ску упра ву, ко ја одр жа ва
на ци о нал ни Пор тал отво ре них по да -
та ка и пред ста вља пр ви кон такт за
све ин сти ту ци је ко је об ја вљу ју по -
дат ке. Та ко ђе, овај пор тал је ме сто
на ко ме се об ја вљу ју ску по ви отво ре -
них по да та ка у по се ду др жав них ор -
га на Ре пу бли ке Ср би је, што об у хва та
ор га не др жав не и по кра јин ске упра -
ве и ло кал не са мо у пра ве, као и ор га -
ни за ци је ко ји ма је по ве ре но вр ше ње

јав них овла шће ња – нпр. Вла да, ми -
ни стар ства, оп шти не, аген ци је, ре гу -
ла тор на те ла, уста но ве и ко му нал на
пред у зе ћа...

Јав не ин сти ту ци је обез бе ђу ју до -
ступ ност ин фор ма ци ја у фор ми отво -
ре них по да та ка (на рав но, без угро -
жа ва ња по вер љи во сти или при ват но -
сти), чи ме до ла зе до ви шег ни воа јав -
но сти ра да и пру жа ју гра ђа ни ма и
при вре ди мо гућ ност да од по да та ка
ство ре не ку но ву вред ност – без об зи -
ра на то да ли се ра ди о не кој но вој
апли ка ци ји или не ком по слов ном
мо де лу, ис тра жи вач ком про јек ту...

До но ше њем За ко на о елек трон ској
упра ви апри ла 2018. го ди не уве де на
је оба ве за ор га на да на Пор та лу отво -
ре них по да та ка об ја вљу ју по дат ке из
сво је над ле жно сти на на чин ко ји
омо гу ћа ва њи хо во ла ко пре тра жи ва -
ње и по нов ну упо тре бу, и омо гу ћен
сло бо дан при ступ об ја вље ним по да -
ци ма без на кна де.

Осам обла сти жи во та

Вра ти мо се на по че так. Кан це ла ри ја
је об зна ни ла да је на кон ско ро је -
дана ест го ди на гра ђа ни ма Ср би је

досту пан но ви Пор тал еУ пра ва: он
има но ви ди зајн и функ ци о нал ност,
ње гов са др жај је при ла го ђен мо бил -
ним и та блет уре ђа ји ма, a на ла зи се
на ста рој адре си: euprava.gov.rs.

Др Ми ха и ло Јо ва но вић, ди рек тор
Кан це ла ри је за IT и eУправу, ка же да
је „пр ви пут у Ср би ји у си сте му елек -
трон ске упра ве уве де на елек трон ска
иден ти фи ка ци ја уз ко ри шће ње мо -
бил ног те ле фо на тј. дво фак тор ска
ау тен ти ка ци ја”, и до да је:

– Ово је ви ше не го би тан ко рак у
раз во ју елек трон ске упра ве у Ре пуб -
ли ци Ср би ји. Уво ђе ње дво фак тор ске
ау тен ти ка ци је ће нам омо гу ћи ти да
у на ред ном пе ри о ду све услу ге елек -
трон ске упра ве бу ду до ступ не на мо -
бил ном те ле фо ну. Део но вог си сте -
ма је и на ци о нал ни Пор тал за елек -
трон ску иден ти фи ка ци ју гра ђа на и
при вре де. Вр ло бр зо оче ку је мо по ве -
зи ва ње дру гих др жав них пор та ла –
ЛПА, АПР, еПо ре зи, CROSO – с но -
вим си сте мом елек трон ске иден ти -
фи ка ци је и та ко ће се ко нач но пре -
ва зи ћи про блем ко ји су ко ри сни ци
има ли с раз ли чи тим опе ра тив ним
си сте ми ма и ин ста ла ци јом чи та ча
ква ли фи ко ва них елек трон ских цер -
ти фи ка та.

Он је из ја вио да ко ри сни ци с ква -
ли фи ко ва ним елек трон ским цер ти -
фи ка том са ми мо гу да ге не ри шу на -
лог дво фак тор ске ау тен ти ка ци је, а да
ће до кра ја фе бру а ра из да ва ње овог
на ло га би ти до ступ но и на раз ли чи -
тим шал те ри ма у Ср би ји.

На но вом Пор та лу еУ пра ва гра ђа -
ни пр ви пут мо гу да ви де сво је по дат -
ке из пет на ест раз ли чи тих ре ги ста ра
у над ле жно сти Ми ни стар ства др жав -
не упра ве и ло кал не са мо у пра ве (ма -
тич не књи ге ро ђе них и вен ча них),
Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва
(по да ци из лич не кар те, па со ша, пре -
би ва ли ште, др жа вљан ство, бо ра ви -
ште, во зач ке до зво ле, ре ги стра ци ја
во зи ла, оруж је у ле гал ном по се ду),
Цен трал ног ре ги стра со ци јал ног оси -
гу ра ња, На ци о нал не слу жбе за за по -
шља ва ње (тре нут на еви ден ци ја и
исто ри ја еви ден ци је), Ре пу блич ког
ге о дет ског за во да и ПИО фон да.

Ка ко над ле жни под вла че, ово зна -
чи да гра ђа ни има ју на јед ном ме сту
тран спа рен тан увид у све сво је по -
дат ке. Сле де ћи ко рак је да се гра ђа -
ни ма омо гу ћи увид у лич не по дат ке у
ре ги стри ма ло кал не по ре ске ад ми -
ни стра ци је и По ре ске упра ве Ре пу -
бли ке Ср би је, а но ва функ ци о нал -
ност при сту па по да ци ма ће по мо ћи
да љем раз во ју еУ пра ве у Ср би ји, јер
ће гра ђа ни би ти у при ли ци да ла ко
про ве ре тач ност сво јих по да та ка и да
се по по тре би обра те над ле жној ин -
сти ту ци ји ка ко би се они евен ту ал но
ис пра ви ли.

Јо ва но вић је ка зао да су ин фор -
ма ци је и услу ге на но вом пор та лу
ор га ни зо ва не пре ма жи вот ним до -
га ђа ји ма, а у овом тре нут ку то је
осам обла сти – по ро дич ни жи вот,
вр тић, основ но обра зо ва ње, сред ње
обра зо ва ње, сту ди ра ње, тра же ње

посла, ку по ви на не по крет но сти, као
и от по чи ња ње по сло ва ња и осни ва -
ње фир ме.

– Ове обла сти са др же од го во ре на
300 пи та ња ко ја смо при ку пи ли из
ан ке та, јер нам је од ве ли ког зна ча ја
би ло да иден ти фи ку је мо ре ал не жи -
вот не про бле ме гра ђа на. Же ле ли смо
да зна мо шта је оно што их нај ви ше
ин те ре су је ка да се на ђу у од ре ђе ној
жи вот ној си ту а ци ји. На пи са њу од го -
во ра за јед но су ра ди ли ти мо ви из

раз ли чи тих др жав них ин сти ту ци ја и
тру ди ли су се да од го во ре кон ци пи -
ра ју та ко да бу ду крат ки и ра зу мљи ви
свим на шим гра ђа ни ма – ре као је
Јова но вић.

Он је за хва лио це лом ти му из Кан -
це ла ри је ко ји је уче ство вао у раз во ју
но вог си сте ма еУ пра ве и елек трон ске
иден ти фи ка ци је.

На кра ју, на ве де но је да пре ко
980.000 већ по сто је ћих ко ри сни ка
еУ пра ве мо гу без ика квих про бле ма
да ко ри сте но ви си стем са сво јим
ста рим ко ри снич ким име ном и ло -
зин ком. Упут ства за пре у зи ма ње
апли ка ци ја на ла зе се на сај ту Кан це -
ла ри је: www.ite.gov.rs.

С. Трај ко вић

ЗА СТА РЕ ЛИ 

ПРЕ ТРА ЖИ ВА ЧИ

То ком про шле не де ље ме ди ји су

се ба ви ли и на вод ним гре шка ма

на но вом сај ту еУ пра ве. При ја -

вље но је да су се по је ди не бол ни -

це и цен три за ре ги стра ци ју ау то -

мо би ла у Ср би ји су о чи ли с тех нич -

ким про бле ми ма, јер је пре ма не -

и ме но ва ним IT струч ња ци ма „но -

ви сајт знат но ком пли ко ва ни ји за

сна ла же ње”. Уз то, на ве де но је да

„пр вог да на над ле жни у не ким

бол ни ца ма ни су има ли при ступ е-

Упра ви”, ка да је тре ба ло да упи -

су ју но во ро ђен чад и пла те ра чу не,

те да у не ким цен три ма за ре ги -

стра ци ју ау то мо би ла ни су мо гли

да штам па ју елек трон ску ре ги -

стра ци о ну на леп ни цу.

Над ле жни из Кан це ла ри је за

ин фор ма ци о не тех но ло ги је и е-

Упра ву од го во ри ли су да су „све

не пра вил но сти от кло ње не” и да је

„про блем био до ко ри сни ка, а не

до над ле жних у Вла ди Ср би је”.

Они су са оп шти ли да су „не ки ко -

ри сни ци има ли за ста ре ле пре тра -

жи ва че на сво јим ра чу на ри ма и

то је раз лог за што ни су мо гли да

при сту пе но вом си сте му”, као и

да су сви ма по сла ли пре ци зне ин -

струк ци је шта је по треб но ура ди ти

да би при ступ био омо гу ћен, чи ме

су „про бле ми от кло ње ни и ни ко

ви ше ни је звао да при ја вљу је да

не мо же да при сту пи си сте му”.
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ЧИМЕ СЕ БАВИ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА IT И EУПРАВУ

ПРИ МЕР ГЕ О ДЕТ СКОГ ЗА ВО ДА

Ди рек тор Ре пу блич ког ге о дет ског

за во да Бор ко Дра шко вић за бе о -

град ске ме ди је је из ја вио да „да -

нас гра ђа ни без од ла ска на шал -

тер, пу тем ин тер не та на свом ра -

чу на ру или мо бил ном те ле фо ну, у

све га не ко ли ко кли ко ва мо гу да

има ју увид у ста тус сва ке не крет -

ни не, да ви де вла снич ке ли сто ве,

укњи жбу, за бе ле жбе и дру го”.

Рекао је и да је фор ми ра на ба за

„у ко јој гра ђа ни ма омо гу ћа ва мо

да он лајн до ђу до 240 се то ва по -

да та ка, ко ји су пот пу но ажур ни и

ау то ри зо ва ни”.

Ди ги та ли за ци ја ка та стра ни је

за вр ше на. У пла ну је по ве зи ва ње

ба на ка, ка ко би гра ђа ни мо гли пу -

тем мо бил ног те ле фо на да ра де и

дру ге по сло ве, на при мер да „ски -

ну” хи по те ку на кон от пла те кре ди -

та. Дра шко вић за кљу чу је:

– Овај си стем је омо гу ћио да од

го ди шње про сеч них ми ли он и по

зах те ва чак ви ше од 60 од сто бу де

пре да то без до ла ска на шал те ре

ка та стра. До кра ја го ди не сви зах -

те ви ће се сла ти елек трон ским пу -

тем, чи ме ће се на пра ви ти огром на

уште да вре ме на и нов ца гра ђа на.
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Ау то бу си на новим
трасама ме сец да на

Прет ход них да на, ула ском у
тре ћу фа зу ра до ва, и то у Ули -
ци Мо ше Пи ја де, од Ули це
Мар ка Ку ли ћа до Ули це Ди -
ми три ја Ту цо ви ћа, на ста вље на
је из град ња по та ми шког ко лек -
то ра фе кал не ка на ли за ци је. Ово
је ка пи тал на ин ве сти ци ја под -
ву че на и у стра те шким пла но -
ви ма раз во ја гра да, јер са овим
ко лек то ром Пан че во до би ја ква -
ли тет ну ин фра струк ту ру, а ства -
ра се и по го дан по слов ни ам -
би јент за при вла че ње ин ве сти -
то ра, по што ће на тај на чин се -
вер на ин ду стриј ско-по слов на
зо на, у ко ју је град, ра чу на ју ћи
и ову ин ве сти ци ју, уло жио око
три ми ли о на евра, би ти ком -
плет но опре мље на.

Рок за за вр ше так свих ра до -
ва је 180 да на. У том пе ри о ду
би ће из гра ђе на фе кал на ка на -
ли за ци ја у ду жи ни од два и по
ки ло ме тра, од Ке ја Ра до ја Да -
ки ћа до Кни ћа ни но ве ули це.
Због ра до ва на рас кр сни ци код
хо те ла „Та миш”, до 7. мар та
ва жи ће при вре ме ни ре жим
град ског са о бра ћа ја.

При вре ме ни ре жим

Над ле жни из Град ске упра ве
ка жу да ће за вре ме из во ђе ња
ра до ва у Ули ци Мо ше Пи ја де,

од Тр га му че ни ка и Ули це Мар -
ка Ку ли ћа до Ули це Ди ми три -
ја Ту цо ви ћа, би ти об у ста вљен
са о бра ћај, уз ње го во пре у сме -
ре ње на окол не ули це. По ста -
вље на је и при вре ме на са о бра -
ћај на сиг на ли за ци ја и опре ма
у овој зо ни.

Од 7. фе бру а ра во зи ла јав -
ног град ског и ме ђу ме сног пре -
во за пут ни ка кре ћу се из ме ње -
ном тра сом, а по ред то га од ре -
ђе на су и при вре ме на ста ја ли -
шта. „Двој ка”, ко ја са о бра ћа на
ре ла ци ји Ко теж 1 – цен тар –
До ло во, „трој ка” (Ја бу ка – цен -
тар – Ста ри Та миш), као и

аутобу си на ли ни ја ма ка Ка ча -
ре ву, Гло го њу и Опо ву са о бра -
ћа ће кроз град ста ром тра сом
до ста ја ли шта код Град ске упра -
ве, а по том ули ца ма Све то за ра
Ми ле ти ћа, Ка ра ђор ђе вом, Мо -
ше Пи ја де и Све тог Са ве. При -
вре ме на ста ја ли шта се уво де у
Ули ци Мо ше Пи ја де код кућ -
ног бро ја 48 у сме ру из цен тра
гра да, а ис пред бро ја 51 у
контра сме ру.

За све оне ко ји сту ди ра ју или
ра де у глав ном гра ду ва жна је
ин фор ма ци ја да ау то бу си на
ли ни ји Пан че во –Бе о град иду
од глав не ста ни це у цен тру гра -
да кроз ули це Вој во де Ра до ми -
ра Пут ни ка, Вој во де Пе тра Бо -
јо ви ћа, Ми ло ра да Ба те Ми ха -
и ло ви ћа и Жар ка Зре ња ни на
до рас кр сни це са оби ла зни цом,
где ће скре та ти ка пре сто ни ци.

Спа ја ње се вер них се ла

Ва жно је да гра ђа ни има ју стр -
пље ња, јер тре ћа фа за из град -

ње град ског фе кал ног по та ми -
шког ко лек то ра спа ја пр ву и
дру гу фа зу, ко је су це ли не са -
ме за се бе и већ функ ци о ни -
шу. За вр шет ком по след ње фа -
зе ра до ва ко лек тор ће би ти за -
о кру жен, што ће пред ста вља ти
ве ли ки град ски ко му нал ни ко -
рак уна пред, тј. си гур ност за
ка на ли за ци ју це лог Пан че ва.

Исто вре ме но, то ће олак ша -
ти рад ЈКП-а „Во до вод и ка на -
ли за ци ја”. Уко ли ко до ђе до ха -
ва ри је на ста рим ко лек то ри ма,
мо ћи ће бр зо да се ре а гу је и да
се ток от пад них во да пре ба ци
на но ви ко лек тор, што је до би -
так за град. С овим ко лек то -
ром отва ра се и шан са да се и
се вер на се ла – Ја бу ка, Гло гоњ
и Ка ча ре во – спо је с град ском
ка на ли за ци о ном мре жом, што
зна чи да ће и ста нов ни ци овог
де ла те ри то ри је гра да има ти
исте усло ве за жи вот као и у
они у ужем град ском је згру.

На рав но, ова це ли на – укуп -
на ду жи на по та ми шког ко лек -
то ра је 7.900, а до сад је из гра -
ђе но 7.600 ме та ра – би ће у пот -
пу но сти функ ци о нал на тек по -
што се ство ри мо гућ ност да се
све от пад не во де спро ве ду до
бу ду ћег по стро је ња за пре ра ду
от пад них во да у Лу ци Ду нав.

Да под се ти мо, за ре а ли за ци -
ју пр ве фа зе Град је по ди гао
кре дит у ви си ни од око 275
ми ли о на ди на ра, а оста ле тро -
шко ве на по ла де ле АП Вој во -
ди на и Пан че во. То зна чи да је
Град ин ве сти рао још око 200
ми ли о на ди на ра, ко ли ко и По -
кра ји на, па је укуп на вред ност
ра до ва на из град њи по та ми -
шког ко лек то ра око 700 ми ли -
о на ди на ра с ПДВ-ом.

С. Трај ко вић

ЗБОГ РА ДО ВА НА ПО ТА МИ ШКОМ КО ЛЕК ТО РУ

ДО БЕ О ГРА ДА ОБИ ЛА ЗНИ ЦОМ

ОД ЛУ КА ПО КРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ

Школе у Вој во ди ни на при нуд ном рас пу сту
По од лу ци По кра јин ског се -
кре та ри ја та за обра зо ва ње, бо -
ра вак де це у вр ти ћи ма и на -
ста ва у шко ла ма на те ри то ри -
ји Вој во ди не об у ста вље ни су
од 11. до 21. фе бру а ра. Ова
од лу ка је до не та на осно ву пре -
по ру ке По кра јин ског се кре та -
ри ја та за здрав ство и Ин сти -
ту та за јав но здра вље Вој во ди -
не, бу ду ћи да је ви рус гри па у
по кра ји ни про те клих да на вр -
ло ак ти ван.

– Ово је пр ва ме ра ре ак ци -
је на тре нут ну си ту а ци ју у

Војводи ни. Ако се ин тен зи тет
ви ру са по ја ча, при ме ни ће мо
још ја че ме ре, као што су за -
бра не јав них оку пља ња и слич -
них до га ђа ја – ре као је по кра -
јин ски се кре тар за здрав ство
проф. др Зо ран Гој ко вић.

Ин сти тут „Ба тут” под се ћа и
на оп ште ме ре пре вен ци је гри -
па: из бе га ва ње бли ских кон -
та ка та са обо ле лим осо ба ма,
хи ги је на ди сај них пу те ва (по -
кри ва ње но са и уста при ли -
ком ка шља ња и ки ја ња па пир -
на том ма ра ми цом, ко ју од мах

на кон упо тре бе тре ба ба ци ти,
а ру ке опра ти те ку ћом во дом
и са пу ном), про ве тра ва ње про -
сто ри ја и из бе га ва ње бо рав ка
у за тво ре ним про сто ри ма где
се на ла зи ве ли ки број љу ди.

Ми ни стар ство про све те је до -
не ло од лу ку и да се рас пуст у
Ср би ји про ду жи до 21. фе бру -
а ра. Тре ба ло би да на ста ва у
це лој др жа ви поч не у по не де -
љак, 24. фе бру а ра, а од лу ка о
на чи ну на док на де про пу ште -
ног обра зов но-вас пит ног ра да
би ће до не та на кнад но. Д. К.

Раскопана Улица Моше Пијаде

РА ДО ВИ НА ОБИ ЛА ЗНИ ЦИ ДО МА ЈА

До 6. ма ја тра ја ће та ко зва -

но по ја ча но одр жа ва ње др -

жав ног пу та ко је рад ни ци

вр ше на оби ла зни ци око

Пан че ва у зо ни над во жња -

ка код Лу ке Ду нав у сме ру

од Бе о гра да ка Пан че ву.

Док се ра до ви из во де, са о -

бра ћај ће се од ви ја ти дво -

смер но јед ном ко ло во зном

тра ком у сме ру од Пан че ва

ка Бе о гра ду.

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 ди о-
логије са Ин сти ту та 
„Де ди 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 че во.

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

Као и увек до са да, и овог
ме се ца су у За во ду за кли -
јен те осми шље ни и но ви па -

ке ти услу га по
из у зет но по вољ -
ним це на ма, а
ви ше о то ме,
као и о до дат -
ним по год но -
сти ма ко је
оства ру ју сви
они ко ји посе-

ду ју ло јал ти кар ти це Ауто-
цен тра „Зо ки”, по гле дај те
на ре клам ним стра на ма ак -
ту ел ног бро ја на шег ли ста.

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ХУ МА НО

По моћ де ци из 
До ње Тре шњи це

Удру же ње до брих љу ди „Ог -
њи ште” и ђа ци Основ не шко -
ле „Ми ро слав Ан тић” из Пан -
че ва по кло ни ли су уче ни ци -
ма шко ле из До ње Тре шњи -
це ви ше од 600 књи га. По -
ред то га, ма ли ша ни из тог
се ла из ме ђу Ма лог Звор ни -
ка и Љу бо ви је до би ли су и
школ ски при бор и играч ке.

Ак ци ји се при дру жи ла и
Нафт на ин ду стри ја Ср би је,
ко ја је по сла ла три де сет
пакети ћа.

Слав ко Ра до ји чић, осни -
вач „Ог њи шта”, ре као је да
ће по ку ша ти да по мог ну овој
шко ли и око то а ле та, да скупе
сред ства бар за ма те ри јал.

АТП

Из ме не у 
ре ду во жње

Због пре ки да на ста ве у
основ ним и сред њим шко -
ла ма, од 12. до 24. фе бру а -
ра ЈКП АТП Пан че во при -
ме њи ва ће ред во жње ко ји
ва жи за вре ме школ ског
распу ста.

То зна чи да не ће са о бра -
ћа ти сле де ћи по ла сци:

– у 18.00 и 19.00 из цен -
тра за „Ми нел” (ли ни ја 4);

– у 18.00 и 19.00 из цен -
тра за Вој ло ви цу (ли ни ја 6);

– у 13.40 и 18.40 за Ба нат -
ски Бре сто вац;

– у 13.30 и 18.40 за
Иваново и

– у 12.15 и 13.00 за Ко -
вачи цу. Р. П.

РО КО ВИ

Вре ме је за по рез
Се кре та ри јат за по ре ску ад ми -
ни стра ци ју Гра да Пан че ва под -
се ћа да за по ре ске об ве зни ке
ко ји не во де по слов не књи ге –
фи зич ка ли ца 14. фе бру а ра до -
спе ва пр ва ра та за по рез на
имо ви ну за 2020. го ди ну.

У то ку је до ста ва уплат ни ца
по ре ским об ве зни ци ма. Код
по ре ских об ве зни ка ко ји су у
про пи са ним ро ко ви ма пла ћа -
ли оба ве зе из нос на уплат ни -
ци је у ви си ни оба ве зе утвр ђе -
не за по след ње тро ме сеч је
2019. го ди не. 

Код по ре ских об ве зни ка ко -
ји ни су у про пи са ним ро ко -
ви ма пла ћа ли оба ве зе из нос
за упла ту чи ни не пла ће на глав -
ни ца по ре ше њи ма уве ћа на за
ка ма ту об ра чу на ту у скла ду са
за ко ном и из нос пр ве ра те за
по рез на имо ви ну за 2020.
годину

Се кре та ри јат скре ће пажњу
по ре ским об ве зни ци ма ко ји су
на осно ву ре ше ња у ре про гра -
му за пла ћа ње ду го ва ног по ре -
за на ра те да оба ве зно из ми ру -
ју ме сеч не ра те до да ту ма из
ре ше ња и до 14. фе бру а ра упла -
те из нос са уплат ни це за пр ву
ра ту за по рез на имо ви ну за
2020. го ди ну. Р. П.

ДАН ЗА ЉУ БЉЕ НИХ

Жур ка у „Апо лу”
Кре а тив ни омла дин ски цен тар
Пан че ва за бор бу про тив си де –
КОМ ПАС тра ди ци о нал но и ове
го ди не ор га ни зу је за ни мљив
про грам по во дом Да на за љу -
бље них. Уко ли ко сте овај број
„Пан чев ца” на ба ви ли у че твр -
так, 13. фе бру а ра, код кол пор -
те ра, он да има те вре ме на да до
по но ћи по ша ље те свој рад на
ви зу ел ни кон курс под на зи вом
„Љу бав не сфе ре”.

То мо же би ти фо то гра фи ја,
илу стра ци ја, ди зајн или цр -
теж ко ји об ја шња ва ва шу лич -
ну љу бав, од но сно оно што вас
на сва ко днев ном ни воу чи ни
срећ ни ма и во ље ни ма. Ра до -
ви се до ста вља ју на адре су
kompasida@yahoo.com.

За ау то ре три ју нај бо љих ра -
до ва пред ви ђе не су на гра де:
бе жич не слу ша ли це за пр во
ме сто, екс тер на ба те ри ја за дру -
го и флеш ме мо ри ја за тре ће
ме сто.

Победнике ће бирати посе-
тиоци караоке журке која је
заказана за 14. фе бру а ра, од 20
до 22 са та, у дво ра ни „Апо ло”.
Цена карте је сим бо лич них пе -
де сет ди на ра. После караока,
наставља се се ри је жур ки под
на зи вом „Опо зит”. Д. К.



Тај низ и обим про мо ци је осу ђе них рат них зло чи на ца
ко ји не ги ра ју сво је и ту ђе зло чи не је све ве ћи. По сто ји
ту јед но за јед нич ко ћу та ње и вла сти, а са да и опо зи ци је
ко ја пле ди ра да бу де за ме на за ту исту власт. Оно што
ви ди мо је так ми че ње у ме ком и твр дом об ли ку на ци о -
на ли зма, где је за јед нич ка по ли ти ка зло чи нач ка по ли -
ти ка из де ве де се тих го ди на. Обе стра не се, уз не ке рет -
ке из у зет ке, не дис тан ци ра ју од те по ли ти ке, ни ти има -
ју на ме ру да ја сно го во ре да је по треб но пре у зе ти од го -
вор ност за зло чи не ко ји су се де си ли. Од лу ка пред сед -
ни ка Оп шти не Ста ри град да сво је про сто ри је усту пи
пред сед ни ку Срп ске ра ди кал не стран ке и осу ђе ном рат -
ном зло чин цу са мо је на ста вак са рад ње с том стран ком,
с об зи ром на то да је СРС део вла да ју ће ве ћи не у тој бе -
о град ској оп шти ни.

(По ли ти ко лог Мар ко Ми ло са вље вић, „Ини ци ја ти ва
мла дих за људ ска пра ва”, Ра дио „Сло бод на Евро па”, 8.
фе бру ар)

* * *
Ср би ја ко ја се фак тич ки вра ти ла у јед но стра нач је има
ин те лек ту ал но сла би ју и иде о ло шки де струк тив ни ју опо -
зи ци ју не го ика да у по след њих три де сет го ди на. Нај ве ћа
опо зи ци о на гру па ци ја не са мо да не ну ди ни ка кву ал -
тер на ти ву већ је сво јим де сни ча ре њем, ан ти е вро пеј -
ством, фа на тич ним кле ро на ци о на ли змом и нео фа ши -
змом – нај сна жни ја по др шка и нај о збиљ ни ји али би ова -
ко де струк тив ној вла сти. Су штин ски, ме ђу њи ма не ма
иде о ло шких су ко ба, не ма раз ли ке у спољ но по ли тич кој
ори јен та ци ји, так ми че се у мр жњи пре ма на шим су се -
ди ма… О од но су пре ма сло бо ди ме ди ја или ау то но ми ји
Вој во ди не или су штин ској де мо кра ти за ци ји Ср би је да
не го во ри мо. Њи хов је ди ни спор је у то ме ко ће би ти
власт и др жа ти ру ке на др жав ној ка си и ко ће вр ши ти
ре ди стри бу ци ју и пре ра спо де лу си ро ма штва иза ко га
сто је број ни ко руп ци о на шки ме ха ни зми и зло у по тре бе.

(Исто ри чар Ми ли вој Бе шлин, пор тал „Ау то но ми ја”,
8. фе бру ар)

* * *
Бој кот је ме ха ни зам да се из вр ши при ти сак да би из -
бор ни усло ви би ли бо љи. Из ла ском на из бо ре при ста је
се на уче ство ва ње у ова квом по ли тич ком жи во ту – за -
што би он да власт би ло шта по пра ви ла. Од лу ка удру же -
ња „Је дан од пет ми ли о на” да иза ђе на из бо ре је по мом
ми шље њу по гре шна. Искре но се на дам да ће „Је дан од
пет ми ли о на” ре ћи у не ком тре нут ку да се ша ли и да су
са мо хте ли да за та ла са ју јав ност.

(По ли ти ко лог Бо бан Сто ја но вић, „Но ва С”, 9. фе бру ар)

* * *

* * *
По сле мно го ре во лу ци ја, на жа лост, на у чи ла сам да
стек нем дис тан цу пре ма свим ве ли ким сту дент ским
по кре ти ма, да оста нем по стра ни, али ова од лу ка удру -
же ња „Је дан од пет ми ли о на” да иза ђе на из бо ре би ла
је шок за све – за про фе со ре ко ји су их ве о ма по др жа -
ва ли, ни су то оче ки ва ле ни њи хо ве ко ле ге сту ден ти…
Украт ко, не знам шта се де си ло и не знам шта је то бој -
кот у Скуп шти ни.

(Исто ри чар ка, про фе сор ка на Фи ло зоф ском фа кул -
те ту Ду брав ка Сто ја но вић, те ле ви зи ја Н1, 4. фе бру ар)

* * *
Ми слим да је срп ско но ви нар ство упро па шће но. Под
два слич на или иста си сте ма вас пи та ва не су чи та ве
ге не ра ци је но ви на ра и ми се на ла зи мо у објек тив ном
про бле му. Не уме мо да од го во ри мо иза зо ви ма но вог
дру штва и но вим ства ри ма ко је се до га ђа ју. По тре сно
је ко ли ко фа ле спе ци ја ли стич ки но ви на ри, они ко ји
зна ју од ре ђе не вр сте за на та... Сви са ња ју да бу ду не ки
ко лум ни сти, да се ба ве круп ним те ма ма, али ми слим
да на овим жи вот ни јим, људ ским ства ри ма по чи ва
раз вој дру штва, ус по ста вља ње тран спа рент них де мо -
крат ских од но са, по ли ти ка чи стих ра чу на из ме ђу вла -
сти и јав но сти. Ми смо као про фе си ја во ди ли је дан
рат. Не ко се др жао ча сно, а не ко не. Са да до ла зи вре -
ме зна ња...

Би ћу глав ни уред ник док не по бе дим, док не об ја -
сним љу ди ма да је пра ва по ли ти ка кул ту ра. То мо жда
из гле да сме шно. Је сам ау тен ти чан по ли тич ки но ви нар,
на не ки на чин и по ли тич ка жи во ти ња. Уче ству јем у
сит ним по ли тич ким рас пра ва ма, и ка да хо ћу и ка да не -
ћу. Ми слим да је бу дућ ност озбиљ не, пра ве уте ме ље не
по ли ти ке у удру жи ва њу по ли ти ке са кул ту ром. По ли -
ти ка ко ја не из ба цу је кул ту ру као ре зул тат, ко је не оста -
вља тра го ве за со бом, ко ја ни је ин те гри ра ју ћа, ко ја не
про жи ма ову ци ви ли за ци ју са дру ги ма је бе сми слен по -
сао. Та ква по ли ти ка не слу жи ни че му, осим да нас у не -
ком тре нут ку уву че у не ки но ви рат. Ми слим да је ус по -
ста вља ње дру штве не ели те по сао ко ји је у Ср би ји за по -
ста вљен ба рем 70 го ди на. Из гле да ми као ствар вред на
бо ри ти се за њу, ако уоп ште по сто ји не што вред но у жи -
во ту, осим бо ри ти се за сво ју де цу.

(In memoriam Дра го љуб Жар ко вић Жа ре, Ра дио „Сло -
бод на Евро па”, 12. но вем бар 2005)
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КОНЦЕПТ

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА БА НАТ СКЕ ПО ДРУ ЖНИ ЦЕ ДСХВ-а

Хо ће мо де мо крат ску и про спе ри тет ну Ср би ју
Го ран Ка у рић
председ ник

Вој во ђан ски Хр ва ти
ће нај ве ро ват ни је
иза ћи на из бо ре

На из бор ној скуп шти ни ба нат -
ске по дру жни це Де мо крат ског
са ве за Хр ва та у Вој во ди ни
(ДСХВ), одр жа ној 8. фе бру а ра
у Стар че ву, иза бра но је вођ ство
ре ги о нал ног огран ка ове стран -
ке, с пред сед ни ком Го ра ном
Ка у ри ћем на че лу. У од бор По -
дру жни це ДСХВ-а Ба нат ушли
су по два чла на из Зре ња ни на
и Пан че ва и по је дан из Стар -
че ва и Опо ва.

На по чет ку се при сут ни ма
обра тио пред сед ник ДСХВ-а То -
ми слав Жиг ма нов, ко ји је по -
здра вио де ле га те и за хва лио
члан ству у Ба на ту на упор но -
сти и ис трај но сти да се и на
том под руч ју ма ла, али кул ту -
ром и исто ри јом бо га та за једни -
ца Хр ва та и по ли тич ки удружи.

– Ми сви ма мо ра мо ја сно да
ста ви мо до зна ња да нас има,
да тра жи мо оно што је за сно -
ва но на за ко ни ма Ре пу бли ке
Ср би је и што је са мим тим и
ле ги тим но. Ве ро ват но ће мо иза -
ћи на пред сто је ће из бо ре, јер
нам је ста ло до бу дућ но сти зе -
мље у ко јој жи ви мо. Хо ће мо

да она бу де де мо крат ска, про -
спе ри тет на и пер спек тив на.
Ства ра ње усло ва у ко ји ма и ми
мо же мо да да мо до при нос ње -
ном раз во ју је дан је од на ших
основ них ци ље ва – ис та као је
Жиг ма нов, по ру чив ши Ба на -
ћа ни ма да на ста ве у прав цу у
ком су кре ну ли јер у то ме има -
ју по др шку ка ко кров них ин -
сти ту ци ја Хр ва та у Ср би ји, та -
ко и сво је ма тич не др жа ве.

Опу но мо ће ни ми ни стар Ам -
ба са де Ре пу бли ке Хр ват ске у Бе -
о гра ду др Стје пан Глас по же лео
је мно го сре ће но во и за бра ном
ру ко вод ству По дру жни це Ба нат
и упу тио му ре чи охра бре ња.

– Као што ви ди мо, пут ка
члан ству у ЕУ ни је ни ма ло лак.
Ин те рес је Хр ват ске да и Србија

по ста не део европ ске по ро ди це
и за то се тру ди да јој бу де парт -
нер и да јој пре не се сво ја бо га -
та ис ку ства из про це са при кљу -
че ња. Ди пло ма ти ја ће би ти и
уз наш на род ов де, по ма га ће мо
ко ли ко мо же мо у скла ду са сво -
јим мо гућ но сти ма и ком пе тен -
ци ја ма. Ра чу нај те на нас у сва -
ком по гле ду – ре као је Глас.

На кон гла са ња, ко јим су де -
ле га ти го то во јед но гла сно да ли
ман дат Го ра ну Ка у ри ћу и пред -
ло же ном пред сед ни штву, усле -
ди ло је обра ћа ње пр вог чо ве ка
ба нат ске по дру жни це ДСХВ-а.

– Те шко је да нас би ти Хр ват
у Ср би ји и сва ко днев но се бори -
ти с по те шко ћа ма и пред ра су -
да ма те би ти су о чен с оте жаним
мо гућ но сти ма оства ри ва ња

загаран то ва них пра ва. Ова скуп -
шти на је до каз да ме ђу на ма
ипак има оних ко ји су по но сни
на сво је ко ре не. На ла зи мо се у
Стар че ву, ме сту у ком Хр ва ти
жи ве већ два и по ве ка и где су
ста са ли ве ли ка ни по пут сли ка -
ра Фра ње Ра до ча ја и во ђе Хр -
ват ске се љач ке стран ке у Ба на -
ту Ми ше Брај ца. Сле ди мо њи -
хо ве при ме ре, бу ди мо нај бо љи
у оно ме што ра ди мо, чу ва ју ћи
при том сво ју тра ди ци ју, кул ту -
ру и се ћа ње на слав ну исто ри -
ју. Не смет ни мо с ума да је по -
ли тич ки ан га жман не што без
че га не мо же мо да бу де мо пре -
по зна тљи ви и ува жа ва ни од
стра не ши ре дру штве не сре ди -
не. То је је ди ни на чин да се из -
бо ри мо за оно што нам при па -
да – на гла сио је Ка у рић.

Он је на вео да ће 2020. би ти
го ди на ве ли ких иза зо ва, ко је
пак тре ба сма тра ти од лич ном
при ли ком да Хр ва ти по ка жу
ко ли ко су као за јед ни ца спрем -
ни да ста ну уз сво је пр ва ке и
да им омо гу ће што бо љи пла -
сман у на сту па ју ћој из бор ној
утак ми ци.

АК ТИВ НО СТИ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

ИНО ВА ЦИ ЈЕ НА СЕ ЛУ И „ПА МЕТ НЕ СТА НИ ЦЕ”
Осна жи ва ње мла дих
да иде ја ма по мог ну
по љо при вред но-
-еко ном ском раз во ју

Ста ја ли ште ко је се
напа ја енер ги јом
путем со лар ног
панела

Кан це ла ри ја за мла де гра да Пан -
че ва и По љо при вред на шко ла
„Јо сиф Пан чић” чи ни ће је дан
од пет на ест ло кал них ти мо ва
чи ји ће циљ би ти да се до при -
не се уна пре ђе њу за по шљи во сти
мла дих по љо при вред ни ка – до -
ба од 18 до 30 го ди на – и то
раз во јем но вих тех но ло ги ја при -
ла го ђе них њи хо вим по тре ба ма
кроз но ве ме ђу ин сти ту ци о нал -
не мо де ле са рад ње. С тим у ве -
зи, Град Пан че во је пот пи сао
уго вор о са рад њи са удру же њем
гра ђа на „Омла дин ски клуб Но -
ви Па зар”.

По ред ово га, по след њих да -
на Град ска упра ва је ак тив на и
ка да се ра ди о про мо ци ји об -
но вљи вих из во ра енер ги је.

Удах ну ти жи вот ру ра лу

По ме ну то удру же ње гра ђа на из
Но вог Па за ра у парт нер ству са
Удру же њем мла дих агро но ма
ре а ли зу је про је кат под на зи вом
„По љо при вре да је спрем на за
ино ва ци је: пре ма одр жи вом си -
сте му по др шке за мла де по љо -
при вред ни ке у Ср би ји”, уз по -
др шку Европ ске уни је и
су фи нан си ра ње Вла де
Ре пу бли ке Ср би је. Пла -
ни ра но је уче шће пет -
на ест ло кал них ти мо ва
ко је ће чи ни ти пред став -
ни ци кан це ла ри ја за
мла де и сред њих по љо -
при вред них шко ла.

Пан че вач ка Kан це -
ларија за мла де, опе ра -
тив но те ло осно ва но
2007. го ди не као про -
грам ски део Од се ка за
кул ту ру, ин фор ми са ње,
спорт, бри гу о мла ди ма
и ци вил ни сек тор Се -
кре та ри ја та за јав не слу -
жбе и со ци јал на пи та ња
Град ске упра ве, овим до -
би ја још јед ну услу гу ко -
ју ће у сва ко днев ном ра -
ду пру жа ти мла ди ма.

Иде ја је да се мла ди ма омо гу -
ћи сти ца ње ве шти на кроз раз -
вој при ла го ђе них са ве то дав них
ци ља них ме ра, чи ји је сми сао
да мла ди раз ви ја ју упо тре бљи -
ве иде је за по љо при вред не ком -
па ни је ко је се осла ња ју на ло -
кал не ре сур се и ис тра жу ју по -
тен ци ја ле ло кал ног тр жи шта.

Свр ха про јек та „По љо при вре -
да је спрем на за ино ва ци је...”
је сте осна жи ва ње мла дих да
вла сти тим иде ја ма по мог ну по -
љо при вред но-еко ном ском раз -
во ју за јед ни це, али и да удах ну
жи вот се ли ма, ко ја по ста ју све
ста ри ја јер они са ми ми гри ра ју

у ур ба на под руч ја. Пред ви ђе но
је спро во ђе ње ве ли ког бро ја кон -
крет них ак тив но сти, а нај ва -
жни је су: ис тра жи ва ње о по тре -
ба ма мла дих по љо при вред ни -
ка за по др шком и ин фор ма ци -
ја ма ко је би мо гли да пру же
вла дин и не вла дин сек тор; раз -
вој и ре а ли за ци ја про гра ма за
из град њу ло кал них ка па ци те та
на ме ње них мла дим по љо при -
вред ни ци ма, као и осни ва ње
По љо при вред ног са ве то дав ног
цен тра, те раз вој елек трон ске
плат фор ме „По љо при вред ни ци
до по љо при вред ни ка”.

На овај на чин се под сти чу
за по шља ва ње и мо -
бил ност мла дих, као
и њи хо во ак тив но уче -
шће у од лу чи ва њу и
во лон те ри зам.

Чи ста сун че ва
енер ги ја

Град Панчевo је 2018.
го ди не по ста вио три
„па мет на ау то бу ска
ста ја ли шта”: ис пред
ГУЦ-а у Ули ци ге не -
ра ла Пе тра Ара чи ћа и
два у Ули ци вој во де
Ра до ми ра Пут ни ка. Да
под се ти мо, за та кве
ста ни це је ис кљу чи во
сун це из вор енер ги је –
она се скла ди шти у ба -
те ри ји, а по том се ко -
ри сти за на па ја ње соп -
стве ног LED ра свет ног

те ла, USB пу ња ча за мо бил не
уре ђа је и вај-фај ру те ра. Бу џе -
том Гра да за 2019. го ди ну из -
дво је на су сред ства за ку по ви -
ну још јед ног та квог ста ја лишта.

Ка ко су пр ва три по ста вље -
на уз по др шку ком па ни је „Мед -
нет”, ко ја је по кло ни ла три вај-
фај ру те ра и обез бе ди ла бес -
пла тан ин тер нет за гра ђа не ко -
ји ко ри сте ста ја ли шта, са да је
на пра вље но слич но парт нер -
ство са „Астра те ле ко мом”: та
фир ма је до ни ра ла ру тер и услу -
гу бе жич ног пре но са ин тер нет
сиг на ла за че твр то „па мет но
ста ја ли ште”, по ста вље но у Ули -
ци Мо ше Пи ја де, пре ко пу та
хо те ла „Та миш”. Чла ни ца Град -
ског ве ћа за ду же на за за шти ту
жи вот не сре ди не и одр жи ви
раз вој Ка та ри на Ба њаи овим
по во дом је из ја ви ла:

– Град Пан че во на ста вља
прак су по ста вља ња „па мет них
ау то бу ских ста ја ли шта” с ци -
љем да ље про мо ци је об но вљи -
вих из во ра енер ги је: и ово ста -
ја ли ште се на па ја елек трич ном
енер ги јом ис кљу чи во пу тем со -
лар ног па не ла.

Под ву кла је да су гра ђа ни у
мо гућ но сти да, док че ка ју ау -
то бус, бес плат но до пу не сво је
мо бил не уре ђа је и да сур фу ју
ин тер не том по мо ћу чи сте сун -
че ве енер ги је, што ја сно по ка -
зу је и је дан од стра те шких ци -
ље ва у обла сти ко јом се она у
ло кал ној вла ди ба ви.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Тимски до останка на селу

Промоција обновљивих извора енергије
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ЕВРОП СКИ ФОНД НА ДЛА НУ

Иза шао пр ви број бил те на
Об ја вљен је пр ви број бил те на
„ИПАРД на дла ну”, ко ји је на ме њен
по љо при вред ни ци ма и сви ма они ма
ко ји су за ин те ре со ва ни да бу ду део
про гра ма ИПАРД II у Ср би ји. Иде ја
ау то ра овог бил те на је да се гра ђа ни -
ма Ср би је при бли жи овај ве о ма ва -
жан европ ски про грам по др шке и от -
кло не пред ра су де о то ме да је при -
ступ овом фон ду те жак, а ис пу ње ност
усло ва „не мо гу ћа ми си ја”.

Ми ни стар ство по љо при ве де, шу -
мар ства и во до при вре де је из да вач
овог бил те на. Сва ког ме се ца јав ност
ће би ти ин фор ми са на о ак ту ел ним
до га ђа ји ма, на ја ва ма, по зи ви ма и пра -
ви ли ма ко ја се од но се на спро во ђе ње
овог про гра ма. ИПАРД је ин стру мент
Европ ске уни је за прет при ступ ну по -
моћ ру рал ном раз во ју ко ји је на ме -
њен зе мља ма кан ди да ти ма ра ди олак -
ша ва ња тран зи ци о ног пе ри о да, као и
осна жи ва ња по љо при вред ни ка за што
бо љи пла сман про из во да на за јед нич -
ко европ ско тр жи ште. Он пред ста вља
и од лич ну при пре му по љо при вред -
ни ка за ко ри шће ње знат но ве ћих фон -
до ва за по љо при вре ду и ру рал ни раз -
вој ко ји ће им би ти на рас по ла га њу

са члан ством у Европ ској уни ји. Сред -
ства из ИПАРД фон да на ме ње на су
за на бав ку опре ме и ме ха ни за ци је,
из град њу и ре кон струк ци ју обје ка та у
по љо при вре ди, као и ру рал ни раз вој,
али су штин ски ова ула га ња пре све га
тре ба да до при не су до сти за њу европ -
ских стан дар да у обла сти хи ги је не и
без бед но сти хра не, до бро би ти жи во -
ти ња и за шти те жи вот не сре ди не.

Упра во ИПАРД под сти ца ји, ко ји ма
је мо гу ће оства ри ти по вра ћај и до 80
од сто вред но сти ин ве сти ци је, пред -
ста вља ју на чин да се ста нов ни штву
Ср би је омо гу ћи без бед на, ло кал но
про из ве де на хра на, као и жи вот у
здра вом окру же њу.

Са др жај пр вог бро ја мо же те 
ви дети на веб-стра ни ци www.min-
polj.gov.rs/wp-content/uploads/datote-
ke/IPARD/.

ЕКО ЛО ШКА КАМ ПА ЊА

За са ди мо др ве ће!
Град Пан че во, у са рад њи с ЈKП-ом
„Зе ле ни ло”, ре а ли зу је ак ци ју сад -
ње др ве ћа с ци љем озе ле ња ва ња и
по шу мља ва ња град ских по вр ши -
на. Иде ја је да се за са ди пре ко
3.000 сад ни ца ту ја, цр ног бо ра, ја -
во ра, бре зе, ја се на, ли пе и пла та на
на ви ше ло ка ци ја зе ле них по вр -
ши на у на шем гра ду.

Сто га су у су бо ту, 8. фе бру а ра, на
Kотежу, гра ђа ни тог на се ља и јав не
лич но сти (по зна ти умет ни ци, спор -
ти сти, чла но ви кул тур но-умет нич -
ких дру шта ва и спорт ских клу бо -
ва), гра до на чел ник Пан че ва Са ша
Па влов, као и чла но ви Град ског ве -
ћа, ди рек то ри ко му нал них пред у -
зе ћа и уста но ва, од бор ни ци и на -
род ни по сла ни ци за са ди ли др ве ће.

– На ста ви ли смо ак ци ју „За са ди
др во” и ово је тре ћа ак ци ја од де -
цем бра. За са ди ли смо јед ну тре -
ћи ну од пред ви ђе них 3.000 ста ба -
ла. Циљ је већ ис пу њен, а то је пр -
вен стве но ани ма ци ја љу ди на сад -
њу др ве ћа, на раз ви ја ње но вих плу -
ћа гра да, и на ста вља мо да ље – за -
кљу чио је гра до на чел ник.

Ак ци ју „За са ди др во” од де цем -
бра до са да по др жа ле су број не
дру штве но од го вор не ком па ни је,
во лон те ри, али и јав не лич но сти,
ме ђу ко ји ма су Ања Цре вар, ју ни -
ор ска шам пи он ка Евро пе у пли ва -
њу, Зо ран Га јић, пред сед ник Од -
бој ка шког са ве за Ср би је и други.

СРЕД ЊА ШКО ЛА ОБА ВЕ ЗНА

Ми ни стар обе ћа ва – ка зне!
Про шле не де ље је ми ни стар про -
све те Мла ден Шар че вић об зна нио
да ће они ро ди те љи ко ји де цу не
упи шу у сред ње шко ле мо ра ти да
пла те ка зну и до 100.000 ди на ра.
На и ме, На цр том стра те ги је обра -
зо ва ња до 2030. пред ви ђе но је да
сред ње обра зо ва ње бу де оба ве зно,
а ми ни стар пре ти да ће, ка да за то
до ђе вре ме, ро ди те љи чи ја де ца бу -
ду бе жа ла од то га би ти де бе ло уда -
ре ни по џе пу. Оно ме ко не упи ше
де те у пред школ ску уста но ву, у
основ ну шко лу или у сред њу шко -
лу, сле ди ће ка зне од 5.000 до
100.000 ди на ра – твр ди Шар че вић.

На рав но, пре то га мо ра да се
про ме ни Устав, у ко јем сто ји од -
ред ба да је основ но обра зо ва ње оба -
ве зно и бес плат но, а сред ње са мо
бес плат но.

ЦР НА СТА ТИ СТИ КА

Ма ло лет ни ци на суду
У Ви шем су ду у Пан че ву про шле
го ди не је во ђе но 215 кри вич них по -
сту па ка про тив ма ло лет них ли ца.
Од то га, у 145 пред ме та се во де ис -
тра жни по ступ ци. По струк ту ри из -
ре че них санк ци ја пре о вла ђу ју суд -
ски уко ри (26 пред ме та), а де вет на -
ест ма ло лет ни ка је до би ло ме ру да
се, без на кна де, укљу чи у рад ху ма -
ни тар них ор га ни за ци ја или у по -
сло ве со ци јал ног, ло кал ног или еко -
ло шког са др жа ја. У по прав ни дом
су упу ће на три ма ло лет ни ка. Јед но
ли це је по сла то на од ви ка ва ње од
ал ко хо ла и дро ге, а је дан ма ло летни
из вр ши лац кри вич ног де ла осу ђен
је на ка зну ма ло лет нич ког за тво ра.

Про шле го ди не су во ђе на 22 кри -
вич на по ступ ка због нео вла шће ног
др жа ња опој них дро га, а за те шку
кра ђу је од го ва ра ло де сет ма ло лет -
ни ка. За лак ше те ле сне по вре де пет
ли ца је од го ва ра ло пред за ко ном.

У по след ње вре ме де лу је као да је на
ули ца ма не што ви ше на пу ште них
жи во ти ња.

Ме ђу тим, по све му су де ћи, тај број
от при ли ке је сли чан као и ра ни јих
го ди на, али мно го ма њи не го у вре ме
ка да су огром ни чо по ри па са ха ра ли
гра дом, пре не го што ни је за по че та
њи хо ва си стем ска кон тро ла, чи ји је
ва жан сег мент и сте ри ли за ци ја.

И но ва град ска од лу ка о др жа њу
жи во ти ња са др жи по ма ке ка да је реч
о по зи тив ним трен до ви ма у овој обла -
сти, бар ка ко твр ди је дан од чла но ва
ти ма за ње ну из ра ду Иван Ку ра јов.

О те ма ма у ве зи са жи во ти ња ма, ка ко
оних у не чи јем вла сни штву, та ко и
оних ко је сло бод но ше та ју ули ца ма,
је дан од нај по зва ни јих да го во ри је
Иван Ку ра јов, пред сед ник Дру штва
при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци”, ко -
ји од мах на по чет ку ис ти че да у Пан -
че ву број „лу та ли ца” ни ка да ни је тач -
но утвр ђен не ком од по у зда них и ма -
кар де ли мич но пре ци зних ме то да.

– За то смо већ спро ве ли проб но бро -
ја ње до ка за ном ме то дом по мо ћу са -
вре ме не апли ка ци је, што би тре ба ло
да се на ста ви и то ком про ле ћа, све с
ци љем до ла ска до што по у зда ни је ци -
фре, ко ја је ра ни је, на це лој те ри то ри -
ји гра да са се ли ма, про це њи ва на на
око две до две и по хи ља де па са. Та ко
ће ве ро ват но би ти и са да. С дру ге стра -
не, су гра ђа ни су мо жда за бо ра ви ли да
смо пре де сет и ви ше го ди на на ули -
ца ма има ли чо по ре па са без ика кве
кон тро ле, ко је су без пла на хва та ла и
по том уби ја ла ли ца нео спо со бље на за
та кве по сло ве. Упра во због то га је и
усво јен про грам за сма ње ње и кон тро -
лу бро ја на пу ште них жи во ти ња, а јед -
на од ва жних ме то да у том про гра му
је и „ухва ти – сте ри ли ши – пу сти”. То
зна чи да су пси вра ћа ни на пр во бит на
ста ни шта тек на кон оба вље них пре -
гле да, сте ри ли за ци је, обе ле жа ва ња и
вак ци на ци је – на во ди Ку ра јов.

Мо же ви ше од два љу бим ца

Он на по ми ње и да је ово при вре ме -
на ме то да, ко ја тре ба да тра је до
успо ста вља ња рав но те же и си сте ма
над зо ра вла снич ких па са на осно ву
за ко на.

– Мо жда се упра во због то га чи ни
да па са на ули ца ма има ви ше, јер се
са да вра ћа ју они ко ји би ра ни је би ли
уби ја ни. Ово се до га ђа и за то што ни -
јед но при хва ти ли ште у зе мљи, па ни
у Пан че ву, не мо же да збри не све нове

при до шли це ко је на ши су гра ђа ни из -
ба це. При том, тре ба ло би да сва ко од
нас при ја ви та кво, за ко ном за бра ње -
но по на ша ње. С тим у ве зи, не дав но
смо има ли ви ше слу ча је ва ка да је не -
ко на ули ци и у пар ку са мо оста вио

ку ти је с тек ро ђе ним штен ци ма. То
мо ра би ти санк ци о ни са но, јер је сва -
ки вла сник оба ве зан да бри не о сво -
јим љу бим ци ма и, ако то же ли, да

спре чи ра ђа ње не же ље них ште на ца,
пре све га сте ри ли за ци јом. Че сто и пси
пра те де цу у шко лу, па се у бли зи ни
тих уста но ва мо же за те ћи и до де се -
так њих, док је но ћу ту тек по не ки за -
лу та ли ком шиј ски љу би мац, чи јег вла -
сни ка ни ко не же ли да при ја ви. Упра -
во та квих вла снич ких па са је нај ви ше
по ули ца ма, а то мо ра да се про ме ни
– ис ти че пред сед ник „Љу би ма ца”.

Кра јем про шле го ди не је из ме ње на и
град ска од лу ка о др жа њу до ма ћих
жи во ти ња, чи јим је из гла са ва њем, на -
кон ви ше го ди шњих на по ра, тре ба ло
да се ре гу ла ти ва ускла ди с по тре ба ма
гра ђа на и њи хо вих кућ них љу би маца,

као и да се ус по ста ви ефи ка сни је
функ ци о ни са ње свих по ве за них чи -
ни ла ца у по гле ду ху ма ни јег по сту па -
ња са жи во ти ња ма.

– Пред лог ова кве од лу ке са чи нио
је град ски тим за ре ша ва ње про бле -
ма на пу ште них жи во ти ња у Пан че -
ву у са рад њи с ре ле вант ним ин сти -
ту ци ја ма и пред у зе ћи ма, по окон ча -
њу оп се жне јав не рас пра ве и пред -
ло га и ко мен та ра с ра зних стра на.
Та ко, ре ци мо, број жи во ти ња у до -
ма ћин стви ма ви ше ни је огра ни чен,
а то је пред ста вља ло му ку за мно ге

ко ји су има ли ви ше од два љу бим ца
и због то га пла ћа ли ка зне по на ло -
зи ма ко му нал них ин спек то ра, о че -
му су ме ди ји че сто пи са ли. Олак -
шан је и про цес из во ђе ња и пу шта -
ња кућ них љу би ма ца на јав не по вр -
ши не, на ро чи то без по во ца, што је
до сад би ло за бра ње но, из у зев на по -
себ ним по вр ши на ма у гра ду. Омо гу -
ћен је и њи хов пре воз, на по во цу, у
спе ци јал но обе ле же ним во зи ли ма
јав ног град ског пре во за – ка же овај
јав ни пре га лац.

Не ки по ма ци и у при хва ти ли шту

На пи та ње да ли по сто је од ре ђе ни по -
ма ци у по бољ ша њу усло ва у град ском
при хва ти ли шту, ко јим ру ко во ди ЈКП
„Хи ги је на”, и да ли ће се од лу ка од -
но си ти и на ње га, Ку ра јов ка же да је
оно об у хва ће но по себ ном од лу ком о
оба вља њу де лат но сти „Зо о хи ги је не”,
усво је ном истог да на.

– Но ви на је то да ће Град ско ве ће
до не ти по се бан пра вил ник о ра ду при -
хва ти ли шта, ко јим ће се ја сно од ре -
ди ти про це ду ре и на чин функ ци о ни -
са ња, што би тре ба ло бит но да ути че
на по бољ ша ње ра да ове слу жбе. За -
до вољ ни смо што је кра јем про шле
го ди не, на кон ду жег иш че ки ва ња, за -
по че то ре но ви ра ње од ре ђе них обје -
ка та у „Зо о хи ги је ни”, али је и да ље
нео п ход но мно го ан га жо ва ња и ула -
га ња ка ко би при хва ти ли ште функ -
ци о ни са ло оп ти мал но и би ло услов -
но за бо ра вак жи во ти ња. На ро чи то
за то што је оп те ре ће но сва ко днев ним
по зи ви ма на ко је не мо же аде кват но
да од го во ри услед про стор ног и фи -
нан сиј ског огра ни че ња. На и ме, при -
хва ти ли ште функ ци о ни ше у спе ци -
фич ним усло ви ма, с ка па ци те том од
све га де ве де сет ме ста, и не мо гу ће је
оче ки ва ти да за по сле ни у „Зо о хи ги -
је ни” збри ну сва ког од бе глог пса –
на по ми ње са го вор ник.

„Љу бим ци ма” у на ред ном пе ри о ду
пред сто је број не оба ве зе, ка ко у спро -
во ђе њу ак ци је бро ја ња па са, та ко и око
из ра де ку ћи ца за улич не жи во ти ње.

– На ста вља мо и кон струк ти ван рад
у град ском ти му на ре ша ва њу про -
бле ма на пу ште них жи во ти ња, а тру -
ди мо се и да по де ли мо на ше зна ње и
ис ку ство. Уче ство ва ће мо и у про јек -
ти ма и ини ци ја ти ва ма ко ји се ти чу
еду ка ци је и до но ше ња ефи ка сних и
ја сних про пи са, у са рад њи с ко ле га -
ма у зе мљи и ино стран ству – на ја -
вљу је Ку ра јов.

Ј. Фи ли по вић

ПРО ГРА М „ЗА ЧИ СТИ ЈЕ И ЗЕ ЛЕ НИ ЈЕ ШКО ЛЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ”

Обез бе ђе на ме диј ска по др шка

Пет се кре та ри ја та По кра јин ске вла де
и је да на ест парт не ра, ка ко из јав не,
та ко и из при ват не сфе ре, пот пи са ло
је не дав но про то кол о са рад њи у ре а -
ли за ци ји про гра ма „За чи сти је и зе -
ле ни је шко ле у Вој во ди ни”. Реч је о
по кра јин ској ак ци ји у обла сти ре ша -
ва ња про бле ма за шти те жи вот не сре -
ди не и ства ра њу еко ло шке све сти ка -
ко код де це, та ко и код од ра слих. За
две де це ни је у ову еко ло шку кам па -
њу укљу чи ло се не ко ли ко сто ти на
обра зов но-вас пит них уста но ва, а ове
го ди не 128 шко ла уче ству је у ак ци ји.
Про јек ту озе ле ња ва ња шко ла, као парт -
нер, при кљу чи ла се и Јав на ме диј ска
уста но ва Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди -
не, ко ја ће ак тив но из ве шта ва ти јав -
ност о спро во ђе њу про гра ма.

Сам про то кол о са рад њи до са да су
пот пи са ли ПС за обра зо ва ње, про пи -
се, упра ву и на ци о нал не ма њи не  на -
ци о нал не за јед ни це, ПС за ур ба ни -
зам и за шти ту жи вот не сре ди не, ПС
за енер ге ти ку, гра ђе ви нар ство и са о -
бра ћај, ПС за со ци јал ну по ли ти ку, де -
мо гра фи ју и рав но прав ност по ло ва и
ПС за по љо при вре ду, во до при вре ду и
шу мар ство, за тим Град Но ви Сад, Ра -
дио-те ле ви зи ја Вој во ди не, ЈП „Вој во -
ди на шу ме , Бе о чин ска фа бри ка це -
мен та, Свет ска ор га ни за ци ја за за -
шти ту при ро де (WWF), удру же ње „Че -
пом до осме ха , При род но-ма те ма -
тич ки фа кул тет Уни вер зи те та у Но -
вом Са ду, По крет го ра на Но вог Са да
и Срем ске Ми тро ви це, RECAN – фонд
за ре ци кла жу ли мен ки и други.

АК ТУ ЕЛ НО: ИВАН КУ РА ЈОВ, ПРЕД СЕД НИК УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

НО ВА ГРАД СКА ОД ЛУ КА НУ ДИ ПО ВОЉ НО СТИ
ЗА ВЛА СНИ КЕ ЖИ ВО ТИ ЊА

ЗА СТО КУ ОСТА ЈУ ИСТА ПРА ВИ ЛА

Пре ма ре чи ма Ива на Ку ра јо ва,

има од ре да ба у ве зи с др жа њем

сто ке и жи ви не ко је ни су ме ња не

но вом од лу ком, а ти чу се од ре ђи -

ва ња зо на у ко ји ма се ове до ма ће

жи во ти ње мо гу др жа ти, на чи на

бри ге о њи ма или то га на ко јој раз -

да љи ни од дру гих обје ка та мо ра ју

би ти ста је, то ро ви, жи ви нар ни ци и

свињ ци.

Др жа ње пче ла је ускла ђе но ре -

пу блич ким пра вил ни ком ко јим се

уре ђу ју усло ви и на чин га је ња, као

и се лид ба пче ла, док су усло ви за

др жа ње го лу бо ва исти као и у

прет ход ној од лу ци.

Исто ва жи и за ви си не ка зни,

ко је су за сно ва не на ва же ћим за -

кон ским про пи си ма на ни воу це ле

др жа ве.

Страну припремиo 
Зоран

Станижан
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Де цу од ма ле на тре ба учи ти
о то ме ко ли ко је бри га о ко -
жи ва жна, те да је то ула га ње
не са мо у есте ти ку већ и у
здра вље. Све
што ура ди мо
или не ура ди -
мо да нас, оста -
ви ће траг. Он
мо жда не ће би -
ти ви дљив од -
мах, али за не -
ко ли ко го ди на
си гур но хо ће.

У два де се тим
го ди на ма на ша
ко жа је пра ва
фа бри ка ко ла ге на, али већ у
три де се тим мо ра мо са ми да
под стак не мо њен рад. За то
је ва жно ра но за по че ти не гу
и усво ји ти не ка пра ви ла ко ја

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

Не га ли ца у мла до сти

Уте ха

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Уко ли ко има те про блем с гљи ви ца ма

на сто па ли ма, ево не ко ли ко при род -

них пре па ра та ко ји би вам мо гли

помо ћи да их се реши те.

Два пу та днев но на по ла са та по то -

пи те но ге у три ли тра то пле во де

поме ша не са шест ка ши ка до ма ћег ја -

бу ко вог сир ће та. На кра ју са мо про су -

ши те пе шки ром.

Не ко ли ко ка пи ете рич ног уља ла ван де или ча јев ца по ме шај те са

исто то ли ко де ви чан ског ма сли но вог уља, па на ма жи те сто па ла, до -

бро утр љај те и обуј те па муч не ча ра пе (син те ти ку из бе га вај те).

Куп ка: три пр сто хва та би ло ко јег до ма ћег ча ја пре лиј те јед ним

ли тром про ку ва ле во де и ти ме пе ри те но ге ују тро и уве че.

Ма це рат од слат ког пе ли на: слат ки пе лин има ан ти бак те риј ско,

про ти ву пал но и ан ти гљи вич но свој ство. Биљ ку про су ши те 24 са та,

па је по то пи те у ста кле ну по су ду с ко ко со вим уљем. Пла сти ком за

зим ни цу при ти сни те та ко да уље бу де из над биљ ке. За тво ри те и

оста ви те на сун цу уз по вре ме но мућ ка ње. Ма це рат тре ба да од сто ји

че ти ри не де ље. На кон то га про це ди те и ма жи те сто па ла.

Ме лем: од истог ма це ра та на пра ви те ме лем та ко што ће те га

за гре ја ти на шпо ре ту до 70 сте пе ни, па до да ти пче ли њи во сак и

про по лис. Про по лис тре ба да се ука па у го то ву маст (ма ло про хла -

ђе ну), па све ва ља до бро из ме ша ти. За јед ну кре му је по треб но 

40 мл спрем ног ма це ра та, 10 г на ри ба ног пче ли њег во ска и 10 ка -

пи про по ли са.

Ре ше ња за гљивице
на стопа ли ма

ће успо ри ти ста ре ње. Нај ва -
жни је је да се у кре вет не
иде пр ља вог ли ца, без об зи -
ра на то да ли је реч о шмин -
ки или не чи сто ћи од зно ја,
пра ши не и ду ва на. У за ви -
сно сти од ти па ко же, мо же -
те ко ри сти ти бла ге са пу не
или пе не за мла ду или ак но -
зну ко жу. По же љан је то ник
за ба лан си ра ње pH вред но -
сти ко же или пак онај за чи -
шће ње ак но зне ко же. На кон
чи шће ња ли ца на су ву ко жу
се на но си днев на или ноћ на
кре ма. Оба ве зно је да днев -
на кре ма са др жи УВ за шти -
ту, док ноћ на тре ба да бу де
хи дра тант на или на ме ње на
ле че њу ак ни. Пи линг тре ба
ра ди ти јед ном у де се так да -
на ка ко би се по ре про чи сти -

ле и да би се
ски нуо из у мр -
ли слој ће ли ја.

За бо ра ви те
на сун ча ње, јер
ко жа пам ти и у
на до ла зе ћим
го ди на ма мо же
до ћи до по ја ве
фле ка или пре -
вре ме ног ста -
ре ња ко же, фо -
то-ста ре ња. Ис -

хра на је из у зет но ва жна, не
са мо за ко жу већ и за це ло -
куп но здра вље. Млеч ни про -
из во ди, ше ће ри, за си ће не ма -
сти и га зи ра на пи ћа нај по -
губ ни ји су за ко жу. Из бе га -
вај те и пу ше ње, јер због ње -
га ће ли је ко же оста ју без ки -
се о ни ка, па ће вам ли це из -
гле да ти си во, а по ре ће би ти
за пу ше не.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви смо се на ла -
зи ли, или смо још увек, у не -
кој си ту а ци ји ка да се осе ћа -
мо бес по моћ но, рас тр за ни
бри га ма или не у те шни и емо -
тив но ра стро је ни. Углав ном
је тај осе ћај по ве зан с гу бит -
ком не ко га или не че га што
за нас има ве ли ку вред ност,
ма те ри јал ну или емо тив ну.

Гу би так јед -
на ко „бо ли” и
оста вља емо -
тив ну пра зни ну
без об зи ра на то
да ли је ства -
ран, оче ки ван
или са мо прет -
по ста вљен. Та -
да смо у по тра -
зи за не чим или
не ким што мо -
же да нам пру -
жи уте ху и по -
мог не да не ка -
ко убр за мо вре -
ме, док не бу де мо на без бед -
ној уда ље но сти од пе ри о да у
ко јем се де сио гу би так. По -
ку шај да се за бо ра ви ко ли ко
смо по вре ђе ни, уса мље ни или
не срећ ни за вр ша ва се обич -
но не кон тро ли са ним хра ње -
њем баш тих емо ци ја ко је
же ли мо да по ти сне мо. Уте ха
се обич но тра жи у пре је да -
њу, ал ко хо лу, по на ша њу ко -
је пред ста вља ри зик и иза -
зива ње суд би не на ко ју смо
љу ти за то што је „кри ва” за

ма ло ду шност и не за до вољ -
ство ко ји по ста ју по че так и
крај сва ког да на.

Не ке осо бе бе же од спољ -
ног све та, по вла че се у се бе и
из до бро вољ не изо ла ци је из -
ла зе са мо ка да је нео п ход но.
Та да мо гу да на ста ну и мно га
све до чан ства пе ри о да ду шев -
не пат ње са чу ва на од за бо ра -
ва у об ли ку сти ха, при че или
сли ке. Ка да умет ност ства ра -
ња пре у зме уло гу те ши те ља,
бо љи так је са свим из ве стан.
На кон што про ђе пе ри од „ра -
да жа ло сти”, ко ји у про се ку
тра је пар ме се ци, оста ју за бе -
ле же на, са чу ва на и као пу то -
каз дру гим љу ди ма до ступ на
де ла ко ја мо гу да пру же уте -
ху, јер су и на ста ла у про це су
тра га ња за њом.

Уте ху нај бо ље зна ју да пру -
же осо бе ко је су има ле лич но
ис ку ство гу бит ка или струч -
ња ци ко ји зна ју про цес „ра да
жа ло сти” и мо гу да по мог ну

да се без бол ни -
је про ђе кроз
тај пе ри од. Са -
вр шен ство на
ко је је на ште -
ло ван си стем
на зван жи вот
под сти че љу де
да при ча ју о
свом бо лу из -
но ва и из но ва
и на тај на чин
по кре ћу ме ха -
ни зам ко ји не -
по гре ши во про -
на ла зи осо бе

ко је мо гу да пру же уте ху ре -
чи ма, за гр ља јем или зна њем.

У при ро ди сва ког од нас је
да мо же да пре по зна ко ме је
по треб на уте ха или ко ме да
се окре не да би је до био. Не -
за ви сно од на ше во ље, с ци -
љем по пра вља ња ште те на -
ста ле емо тив ним ра за ра њем,
у сва ком од нас по сто ји по -
кре тач ка сна га те ши те ља. Та
иста сна га нас чи ни бо љим
љу ди ма и упу ћу је јед не на
дру ге.

Па ци јен те ће о тро шку
РФ ЗО опе ри са ти тим
струч ња ка с ВМА

Све вр сте
офталмолошких
прегле да за де цу 
и од ра сле на 
јед ном ме сту

Су де ћи по интересовању наших
суграђана, Спе ци јал на оч на бол -
ни ца „Све ти Ва си ли је Остро -
шки” не што је што је Пан че ву
одав но тре ба ло. На ши су гра -
ђа ни се уве ли ко рас пи ту ју ка -
да ће мо ћи да за ка жу пре глед
код не ког од струч ња ка с ВМА,
из Кли нич ког цен тра или из
пан че вач ке Оч не бол ни це, ко -
ји чи не део ти ма ове но во о тво -
ре не уста но ве, и ка да ће по че -
ти опе ра ци је ка та рак те о тро -
шку РФ ЗО. Нај кра ћи мо гу ћи
од го вор гла си: последње
административне припреме су
у току и ускоро ће бити објављен
број телефона путем ко га ћете
моћи да добијете све неопходне
информације и да за ка жете
прегледе и операције.

За све ма ло број не ко ји још
ни су чу ли до бре ве сти, по на -
вља мо оно нај ва жни је: Спе ци -
јал на оч на бол ни ца „Све ти Ва -
си ли је Остро шки” отво ре на је
1. фе бру а ра у окви ру ком па ни -
је Ау то-цен тар „Зо ки” и на ла зи
се у Ули ци Ву ка Ка ра џи ћа 1, у
ис тој згра ди у ко јој су сме ште -
ни и Сред ња струч на шко ла
„Ви зи ја”, не дељ ник „Пан че вац”,
За вод за здрав стве ну за шти ту
рад ни ка „Пан че вац” и Ау то-
шко ла „Зо ки”, у вла сни штву
исте ком па ни је.

Пре ма ре чи ма Зо ра на Пе -
шев ског, ди рек то ра и вла сни -
ка ком па ни је Ау то-цен тар „Зо -
ки”, отва ра ње Спе ци јал не бол -
ни це од го вор је на све из ра -
же ни је по тре бе на ших су гра -
ђа на не са мо за опе ра ци ја ма
ка та рак те, би ло о тро шку 
РФ ЗО, би ло о соп стве ном тро -
шку, већ и за дру гим вр ста ма
оф тал мо ло шких пре гле да и
ин тер вен ци ја.

Струч ни тим

Све пре гле де и опе ра ци је ка -
та рак те на нај мо дер ни јим и
нај са вре ме ни јим уре ђа ји ма оба -
вља ће ис ку сан тим струч ња ка
с Вој но ме ди цин ске ака де ми је,
из Кли нич ког цен тра Ср би је и
из Оп ште бол ни це Пан че во.
Тим бол ни це чи не, из ме ђу оста -
лих, др Вла ди мир Дра га нић,
проф. др Пе тар Алек сић и 
др Би ља на Дра га нић с ВМА, те
др Дра ган Стан ко вић, на чел -
ник Оч ног оде ље ња Оп ште бол -
ни це Пан че во.

На пре глед у Спе ци јал ној
бол ни ци мо ћи ће да до ђу и де -
ца, а њих ће пре гле да ти др Зо -
ран Кат нић из Оч не бол ни це
Пан че во, ина че је ди ни ле кар с
те ри то ри је ју жног Ба на та ко ји
се ба ви деч јом оф тал мо ло ги -
јом, као и др На да Ми лић За -
рић, деч ји оф тал мо лог и стра -
бо лог, чла ни ца Оде ље ња за
стра би зам и ам би о пи ју Kлинике
за оч не бо ле сти Kлиничког цен -
тра Ср би је.

По себ не по год но сти

Отва ра ње Спе ци јал не бол ни це
„Све ти Ва си ли је Остро шки” зна -
чи и то да ће из ме ђу хи ља ду и
две хи ља де па ци је на та го ди -
шње ко ји се на ла зе на ли ста ма
че ка ња за опе ра ци ју ка та рак те
би ти пре у сме ре но у ову
установу, где ће их, о тро шку
РФ ЗО, опе ри са ти тим струч -
ња ка с ВМА на апа ра ти ма нај -
са вре ме ни је ге не ра ци је.

– У Пан че ву је не ка да би ло и
по 1.700–1.800 па ци је на та на
ли ста ма че ка ња за опе ра ци ју

с при ка зом ре ша ва ња нај ком -
пли ко ва ни јих слу ча је ва. Увек
је по зи ван не са мо као пре да -
вач и ин струк тор већ и као
пред се да ва ју ћи у се си ја ма за
ка та рак ту на оф тал мо ло шким
кон гре си ма.

Пре ма ре чи ма док то ра Дра -
га ни ћа, сви ма те ри ја ли и ма -
ши не ко ји ће се ко ри сти ти при -

ли ком опе ра тив них за хва та у
„Све том Ва си ли ју Остро шком”
пред ста вља ју оно нај бо ље што
тре нут но по сто ји на тр жи шту.

– За хва љу ју ћи са вре ме ној тех -
но ло ги ји, опе ра ци ја ка та рак те
је са да нај че шћа, нај си гур ни ја
и нај ква ли тет ни ја ин тер вен ци -
ја уоп ште у људ ској по пу ла цији.

До ве де на је до савр шен ства.
Опе ра ци ја је кратка, тра је од
три до пет ми ну та, ра ди се у
днев ној бол ни ци у ло кал ној ане -
сте зи ји, а рез је ду га чак све га
пар ми ли ме та ра. Већ по сле по -
ла са та па ци јент од ла зи ку ћи, а
су тра дан до ла зи на кон тро лу.
Пе ри о да опо рав ка не ма: па ци -
јент је на ред ног да на у ста њу да
чи та и оба вља све уо би ча је не
по сло ве – ис та као је др Вла ди -
мир Дра га нић.

Не че кај те да ка та рак та 
са зри

Док тор Вла ди мир Дра га нић ис -
ти че да ста ро пра ви ло да не
тре ба жу ри ти са опе ра ци јом,
већ ва ља са че ка ти да ка та ракта
„са зри” – одав но ви ше не важи.

– У Ср би ји љу ди углав ном
че ка ју да ка та рак та до ђе у не -
ки озбиљ ни ји ста ди јум, па се
тек он да опре де љу ју за опе ра -
ци ју. Ме ђу тим, тре ба ло би да
бу де су прот но: што ра ни је оде -
те на опе ра ци ју, то је за хват
лак ши. Упра во за пу ште не ка -
та рак те и пред ста вља ју нај ве -
ћи про блем. Ово обо ље ње ока
је нај бо ље опе ри са ти што пре,
јер тре ба омо гу ћи ти љу ди ма да
ви де и по пра ви ти им ква ли тет
жи во та без од ла га ња. По себ но
је ва жно то што је на пре дак у
овој обла сти омо гу ћио да се са -
да опе ри шу и мла ди љу ди, ко -
ји ма се угра ђу је мул ти фо кал -
но со чи во, што им по ма же да
се за у век ре ше за ви сно сти од
на о ча ра за чи та ње и за бли -
зину и за да љи ну – ис та као је 
др Вла ди мир Дра га нић.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ка та рак те. Сре ћом, тај број се
дра стич но сма њио от кад је за -
кон омо гу ћио да се ови па ци -
јен ти о тро шку Фон да опе ри шу
на при ват ним кли ни ка ма. Тре -
нут но у Пан че ву на опе ра ци ју
ка та рак те че ка око 150 па ци је -
на та – ре као је др Дра ган Стан -
ко вић, на чел ник Оч ног оде ље -
ња Оп ште бол ни це Пан че во.

Опе ра ци ју о соп стве ном тро -
шку у Спе ци јал ној бол ни ци „Све -
ти Ва си ли је Остро шки” мо ћи ће
да оба ве и па ци јен ти ко ји ни су
на ли сти че ка ња, при че му су и
за њих пред ви ђе не по себ не по -
год но сти у ви ду од ло же ног пла -
ћа ња на шест ме сеч них ра та
путем ад ми ни стра тив не за бра -
не или чековима грађана.

– Уз све то, све сни чи ње ни -
це да по је ди ни гра ђа ни жи ве у
те шким еко ном ским усло ви -
ма и да не ма ју оба ве зно здрав -
стве но оси гу ра ње, пред ви де ли
смо и од ре ђе ни број гра тис
опе ра ци ја ка та рак те ка ко би -
смо им по мо гли да ре ше тај,
до са да не пре мо стив здрав стве -
ни про блем – ис та као је Зо ран
Пе шев ски.

По след ња реч тех ни ке

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци -
јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли -
је Остро шки” оба вља ће др Вла -
ди мир Дра га нић, на чел ник оде -
ље ња за пред њи сег мент
Kлинике за оч не бо ле сти Вој -
но ме ди цин ске ака де ми је и ли -
цен ци ра ни ин струк тор за опе -
ра ци ју ка та рак те си сте ми ма
„Alcon and Bausch & Lomb”.

Док тор Дра га нић има три -
де се то го ди шње ис ку ство у овој
обла сти, а с 30.000 до са да ура -
ђе них опе ра ци ја у вр ху је ме ђу
ле ка ри ма у це лој Ср би ји. Та -
ко ђе је ура дио ве ли ки број опе -
ра ци ја ре кон струк ци ја пред њег
сег мен та на кон по вре да или
прет ход них опе ра ци ја с ком -
пли ка ци ја ма.

Одр жао је и ве ли ки број
преда ва ња, као и кур се ва из
обла сти опе ра ци је ка та рак те,

Губитак једнако
„боли” и оставља
емотивну празнину
без обзира на то
да ли је стваран,
очекиван или само
претпостављен.

Пилинг треба
урадити једном 
у десетак дана
како би се 
поре прочистиле.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ОДВЕДИТЕ ДЕТЕ ОФТАЛМОЛОГУ 
ЧИМ ПОСУМЊАТЕ НА ПРОБЛЕМ

Ро ди те љи ма ко ји по сум ња ју

да њи хов ма ли шан не ви ди

до бро или уо че да јед но око

иде у стра ну са ве ту је се да

без од ла га ња од ве ду де те

на оф тал мо ло шки пре глед.

– Све ви ше де це школ -

ског уз ра ста има про блем с

крат ко ви до шћу или да ле ко -

ви до шћу, а глав ни узрок је

то што мно го вре ме на про -

во де пред екра ни ма ком пју -

те ра и мо бил них те ле фо на.

Вид на оштри на се код де це

про ве ра ва са шест го ди на и

у сед мом раз ре ду на си сте -

мат ском пре гле ду, али сва -

ку сум њу да де те не ви ди

до бро тре ба про ве ри ти. Ка -

да је реч о стра би зму, по -

зна то је да код бе ба до тре -

ћег-че твр тог ме се ца ста ро -

сти по сто ји не ус кла ђе ност

по ло жа ја ока, а већ по сле

то га, ако се уо чи знат но

скре та ње ока, тре ба ло би

ура ди ти пр ви пре глед. Из у -

зет но је ва жно на вре ме за -

по че ти ле че ње сла бо ви до -

сти и стра би зма, јер што се

ви ше од ла зак код оф тал мо -

ло га од ла же, не са мо да је

ова обо ље ња те же ко ри го -

ва ти већ се про бле ми мо гу и

про ду би ти – ис та као је др

Зо ран Кат нић.

ОТВО РЕ НА СПЕ ЦИ ЈАЛ НА ОЧ НА БОЛ НИ ЦА У ПАН ЧЕ ВУ

УСКОРО ЗА КА ЗИ ВА ЊЕ ПРЕ ГЛЕ ДА 
И ОПЕ РА ЦИ ЈА КА ТА РАК ТЕ



Иако се раније говорило да ће
до тога доћи 2021. године, све
је изгледније да ће већ сада, у
јуну, Влада Србије донети од-
луку о забрани увоза аутомо-
била који користе моторе „евро
3”. Све чешће се чују и захтеви
из једног дела стручне јавно-
сти и пословних кругова да се
ова забрана прошири и на мо-
торе „евро 4”. Иако би се одлу-
ка односила само на забрану
новог увоза, а не и коришћења
таквих аутомобила у Србији –
они који су већ регистровани
остали би у саобраћају – ова
мера би имала далекосежне по-
следице и зато изазива бројне
расправе. Јер постоје аргумен-
ти и за и против.

Зашто забрана

Статистика показује да у зага-
ђењу ваздуха аутомобили уче-
ствују са шест одсто, тако да
би се смањење броја возила с
превазиђеним типовима мото-
ра благотворно одразило на
квалитет ваздуха у Србији.

Мотори „евро 3”, чија је про-
изводња престала 2005, и „евро
4”, који се не производе од
2009. године, емитују шест до
десет пута више штетних га-
сова од мотора „евро 6”. А
управо такви чине огромну ве-
ћину на нашим друмовима: у
Србији се вози више од 1,37
милиона аутомобила старијих
од четрнаест година, што чи-
ни 70 одсто свих регистрова-
них возила у Србији у прошлој
години.

Босна и Херцеговина је уки-
нула „евро 3” мотор 2016, а
„евро 4” прошле године. Се-
верна Македонија је пре пет
година забранила увоз возила
старијих од петнаест година,
Црна Гора је крајем 2018. за-
бранила увоз „евро 3” мотора,
док се на Косову дозвољава увоз
возила до десет година старо-
сти од прве регистрације у са-
обраћајној дозволи. Албанија
је почетком 2019. забранила
увоз возила која не испуњавају
стандард „евро 5” или су ста-
рија од десет година.

А ми... Нижа цена је значај-
нији фактор од последица по
здравље грађана који удишу за-
гађен ваздух. Зато је увоз по-
ловних возила прошле године
био скоро пет пута већи од уво-
за нових аутомобила. Бројка-
ма казано: на око 34.000 нових
увезено је око 155.000 полов-
них возила. Према подацима
из 2018. године, 48 одсто нај-
траженијих аутомобила кошта-
ло је до 3.000 евра, а 65 одсто
до 5.000 евра. А то су управо
аутомобили са застарелим „евро
3” и „евро 4” моторима.

Реч стручњака

Бобан Николић, генерални се-
кретар Српске асоцијације уво-
зника возила, изјавио је за пор-
тал „Демостат” да то удружење
већ дуже време води кампању

да надлежни забране увоз ау-
томобила с моторима „евро 3”
и „евро 4”.

– Добро је што Влада Срби-
је намерава да забрани увоз
возила са „евро 3” моторима.
Међутим, то би требало оба-
вити у кратком року, а не на-
јављивати да ће то бити учи-
њено за шест месеци или у не-
ком другом термину на дуже
стазе. У таквој ситуацији куп-
ци реагују на тај начин што
масовно крећу с куповином

половних аутомобила с мото-
рима који загађују како би до
њих дошли пре него што за-
брана ступи на снагу. Дакле,
на тај начин се проблем не ре-
шава, већ се ненамерно шаље
сигнал увозницима половних
возила да увезу што више во-
зила са старим моторима и
продају их пре него што Вла-
да донесе забрану. Исто тако,
проблем се не може решити
само забраном увоза аутомо-
била с моторима „евро 3”. По-
требно је забранити и увоз ау-
томобила с моторима „евро 4”.
Реч је о аутомобилима који се
не производе још од 2009. го-
дине. И они су, дакле, заста-
рели и велики су загађивачи
животне средине и нужно је и
њих склонити с наших улица
– објаснио је Николић, исти-
чући да купци треба да схвате
да, поред тога што су штетни
за околину, половни аутомо-
били, иако јефтинији, постају
прескупи када је реч о њихо-
вом одржавању, пошто од 1.
јуна следеће године возила без
филтера и катализатора неће
моћи да се региструју.

– Све земље у региону су за-
браниле увоз возила са „евро
3” и „евро 4” моторима, па не
постоји ниједан разлог да то
не буде случај и у Србији – за-
кључио је Николић.

А Жарко Малиновић, секре-
тар Удружења за трговину При-
вредне коморе Србије, које је
од Министарства за заштиту
животне средине званично за-
тражило увођење ове забране,
за Радио „Слободна Европа” из-
јавио је:

– Уколико се настави некон-
тролисани увоз старих, истро-
шених половних возила из за-
падне Европе, ми немамо са-
мо проблем у смислу загађења
ваздуха, већ и из аспекта збри-
њавања отпада.

С таквим мишљењем се сла-
же и Дарко Надић, професор
политичке екологије на Факул-
тету политичких наука у Бео-
граду, који истиче да не посто-
ји ниједан разлог да Влада Ср-
бије не пропише забрану вози-
ла с моторима „евро 3” и „евро

4”, који у знатној мери утичу
на загађење ваздуха.

– Таква одлука ће, с једне
стране, довести до социјалног
незадовољства возача, јер су
половни аутомобили с тим мо-
торима знатно јефтинији. Ипак,
они би морали да схвате да се
том забраном добија бенефит
на другој страни, а то је мање
загађење животне средине, ко-
је је током јануара у Београду
и другим градовима било вео-
ма високо и изазвало је неза-
довољство грађана. Држава мо-
ра да помогне и у проналаже-
њу алтернативе аутомобилима
са застарелим моторима. Јед-
на од алтернатива је свакако
прелазак на електричне и хи-

бридне аутомобиле. Међутим,
као што је познато, њихова це-
на је веома висока и доступна
само имућнима. Због тога би
држава морала да омогући да
та возила постану приступач-
на и за шире слојеве кроз, при-
мера ради, укидање плаћања
регистрације таквих аутомоби-
ла. Таква мера би мотивисала
већи број грађана да се опре-
деле за куповину електричних
и хибридних аутомобила – на-
води професор Надић.

Реч политике

Министарства заштите живот-
не средине и трговине, у чијој
би надлежности требало да бу-
де примена овог прописа, још
нису упознала јавност с дета-
љима и евентуалним роком.

Али забрану за возила „евро
3” најавио је председник Ср-
бије Александар Вучић још 5.
новембра 2019. године:

– Све смо богатији, што је
добро, али имамо све више ау-
томобила и испарења. Видеће-
мо шта још можемо да уради-
мо како бисмо заштитили ва-
здух у нашим градовима – ре-
као је он тада за Радио-телеви-
зију Србије.

А у јануару ове године, у је-
ку велике загађености ваздуха
у Србији и расправе о хитним
мерама државе, о овом питању
се огласио министар екологије
Горан Триван:

– Хоћете ли чист ваздух или
да возите са „евро 3” мотори-
ма? Хоћете ли ложити своје
пећи на употребљена уља, што
је канцерогено, и гуме, или то
неће чинити? – упитао је тада
грађане.

Е, сад, упркос арогантном то-
ну, министрово питање је на
месту. Али има једна зврчка:
ако хоћемо чистији ваздух – а
хоћемо! – зашто се забрањује
само увоз половних аутомоби-
ла, тим пре што они у укупном
загађењу учествују са шест
одсто?

Шта је са осталим загађива-
чима и када ће почети борба
против њих?

Коалиција 27, која обједи-
њује организације цивилног

друштва посвећене заштити
животне средине, известила је:

„У 2018. години квалитет ва-
здуха званично је био оцењен
III категоријом (прекомерно за-
гађен ваздух) у Београду, Кра-
љеву, Ваљеву, Крагујевцу, Су-
ботици, Сремској Митровици,
Панчеву, Ужицу, Смедереву и
Косјерићу. У свим овим мести-
ма узрок прекомерног загађе-
ња биле су суспендоване чести-
це ПМ10 и/или ПМ2,5. Допри-
нос друмског саобраћаја је био
по шест одсто за обе наведене
загађујуће материје, док је ве-
ћина емисија долазила из то-
плана снаге мање од 50 МW и
индивидуалних ложишта (57%
за ПМ10 и 75% за ПМ2,5).”

Додали су и следеће, иста-
кавши да су у питању званич-
ни подаци Агенције за зашти-
ту животне средине: када се
ради о загађењу оксидима сум-
пора, доминантни извор еми-
сија у 2018. години била је про-
изводња електричне и топлот-
не енергије – чак 91%.

„Сектор производње елек-
тричне и топлотне енергије та-
кође је имао највећи удео у
укупним емисијама азотних
оксида – 49%, док је друмски
саобраћај био на другом ме-
сту, с доприносом од 23%. У
складу с подацима Агенције за
заштиту животне средине о из-
ворима загађујућих материја,
саобраћај се не може сматра-
ти основним узроком загађе-
ња суспендованим честицама
ПМ10 и ПМ2,5”, навела је Ко-
алиција 27.

Можда су ови подаци, уз уо-
бичајену параноју грађана –
поготово кад је реч о трошко-
вима који им се намећу – раз-
лог за тврдње да је читава по-
вика на „евро 3” заправо плод
лобирања увозника нових ау-
томобила...

Тако ће, бар у једном делу
јавности, остати све док не до-
бијемо одговор на питање шта
ће држава да предузме и по
питању свих великих загађи-
вача ваздуха у Србији, инду-
стријских погона и термоелек-
трана, и док не саопшти које
ће мере бити предузете да се
грађанима омогући повољна
употреба гаса за грејање.

Р. П.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 14. фебруар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

7

Бобан Николић: 
„Све земље у региону
су забраниле увоз во-
зила са „евро 3” и
„евро 4” моторима, па
не постоји ниједан
разлог да то не буде
случај и у Србији.”

Можда су ови подаци,
уз уобичајену
параноју грађана –
поготово кад је реч о
трошковима који им
се намећу – разлог за
тврдње да је читава
повика на „евро 3”
заправо плод
лобирања увозника
нових аутомобила...

ЗАБРАНА УВОЗА ПОЛОВНИХ АУТОМОБИЛА

ДА НАМ БУДЕ ШЕСТ ОДСТО БОЉЕ

И луксузни на мети
Уколико буде донета забрана увоза за „евро 3”, грађани

Србије више неће моћи да купују ни нека луксузна возила.

Примера ради, моторе „евро 3”, између осталих, имају и

ови модели произведени до 2006. године:

Хибридни о нашем трошку
Према подацима Министарства унутрашњих послова, у Ср-

бији је 2018. било два милиона путничких аутомобила, док

је укупно регистровано скоро 2,5 милиона друмских пре-

возних средстава. Исте године, показује та статистика, ре-

гистровано је само 70 нових хибридних аутомобила и 30

електричних возила која се третирају као еколошка.

Цена хибридних аутомобила средње категорије је око

40.000 евра, па за већину грађана представља мисаону

именицу. Зато се субвенционисање њихове куповине ви-

ди као још један начин да се средства свих грађана (бу-

џет) прелију у џепове добростојећих појединаца.

Глас народа на
друштвеним мрежама

Постоје правила по којима се испитују издувни гасови у за-

висности од карактеристика сваког аутомобила. Подсећамо

да ће од 5. јула 2021. године аутомобил морати да задово-

љи на испитивању издувних гасова да би прошао технички

преглед.

Уколико су издувни гасови у оквиру прописаних норми

за тај аутомобил, он пролази технички преглед – независно

од тога да ли је „евро 3”, „евро 2” или „евро 1”. Они који-

ма је мотор неисправан, па је лоше сагоревање, могу има-

ти проблем чак и уколико су у складу са стандардом „евро

6”, који сада важи у ЕУ.

Стога се у дискусијама на друштвеним мрежама може

чути да није у реду да се аутомобили дискриминишу пре-

ма старости или „евро” стандарду, већ да треба на технич-

ком прегледу утврдити да ли су технички исправни, без-

бедни, да ли испуњавају еколошке норме...

Нико не спори да „евро 3” загађује више од мотора

„евро 5”. Али ако се „евро 3” бензинцу угради уређај за

плин или метан, његова еколошка подобност се у великој

мери повећава.

Стога би можда била добра идеја – на друштвеним мре-

жама често се може наћи овај став – да се у складу с ре-

алном ситуацијом на терену: постојећим возним парком,

финансијским могућностима возача, као и бројем старијих

возила... субвенције намењене хибридним и електричним

возилима (бар донекле) преусмере на мотивацију власни-

ка старих дизелаша да пређу на алтернативна горива:

плин и метан.

Има логике: тешко да ће мали број хибрида и електрич-

них возила, ма колико био субвенционисан, знатно утица-

ти на загађење. А кад би велики број старих дизелаша и

бензинаца прешао на гас, то би већ била друга прича!

Најављена одлука Владе Србије о забрани
увоза возила с моторима „евро 3” изложиће
грађане великим трошковима. Постоје
разлози и за и против.

Ауди
АЗ (1999–2003), А4 (1994–2000), А6 (1997–

2004), А8 (1994–1999), ТТ (1998–2005)

BMW Е36, Е38, Е39, Е46, Е52

Хонда

акорд седан, акорд турер, акорд хечбек,

акорд купе, сивик купе, сивик ЗД, сивик 4Д

и 5Д, ЦР-В, ФР-В, ХР-В, инсајт, џез, леџенд

Мерцедес

класа А, Б, Ц, ЦЛ, ЦЛК, Е, МЛ, С (произве-

дени до средине 1999), Г, СЛ, СЛК (произве-

дени до 2000. године) 

Рено меган, клио

Пежо 206, 307

Опел корса, астра

Фијат пунто, браво

Голф 3, 4

Шта је „евро 3”
„Евро 3” је назив за регулативе Европске уније којима се

прописују горње границе појединих материја у издувним

гасовима мотора. Циљ доношења оваквих аката је унутар

Европе прокламован као борба за чистији ваздух, а меха-

низам примене је једноставан – у тренутку када одређени

евростандард ступи на снагу престаје продаја возила чији

мотори не испуњавају нове захтеве. Стога се нормативи

доносе неколико година унапред, како би произвођачи би-

ли у прилици да освоје производњу мотора који ће задо-

вољавати прописане вредности.

Мотори „евро 3” су испуњавали захтеве Европске уније

о садржају издувних гасова за период од 2000. до 2005.

године. Већ 2006. године донет је строжи пропис „евро 4”,

а две године касније и „евро 5”...
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МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Све ти Ва лен тин, ко ји се обе ле жа ва
14. фе бру а ра, у све ту је по знат као
дан ка да се сла ви љу бав. Овај пра -
зник за све оне ко ји су за љу бље ни
пред ста вља по вод за че стит ке, по кло -
не и ро ман тич не ве че ре.

С дру ге стра не, у на шој зе мљи мно -
ги се про ти ве „уво же њу” ка то лич ког
пра зни ка. Због то га смо ове не де ље
пи та ли на ше су гра ђа не да ли про сла -
вља ју Дан за љу бље них.

МИ ЉА НА АН ЂЕЛ КО ВИЋ, фри зер ка:
– За ви си ка ко се ко је го ди не ор га -

ни зу је мо. Пре суд но је пи та ње да ли
смо рас по ло же ни за сла вље и је смо
ли у мо гућ но сти да не куд оде мо. Овог
пу та ће мо не што да при ре ди мо. Оба -
ве зно ће мо раз ме ни ти по кло не.

АЊА СТО ИЉ КО ВИЋ, фри зер ка:
– Сла ви мо. Ићи ће мо на ве че ру и

јед но дру гом ће мо ку пи ти по клон.
Не мам по себ на оче ки ва ња иа ко се
пра зник при бли жа ва. На ма је Дан за -
љу бље них сва ког да на. Не би тре ба ло
да за па жњу и на кло ност по сто ји спе -
ци ја лан раз лог.

СА РА ТА ШИЋ, уче ни ца:
– При да је мо зна чај овом пра зни ку.

Сва ке го ди не се тру дим да обе ле жим.
По сле шко ле ће мо ићи на ве че ру и у
шет њу. Ја сам свој по клон спре ми ла
уна пред.

МА ТЕ ЈА СТАН КО ВИЋ, уче ник:
– Сла ви мо, и то сва ке го ди не. На -

рав но, ако има мо по вод. Иза ћи ће мо

у град. Све је већ сми шље но, али за -
ви си да ли ће би ти ме ста та мо где
же ли мо да иде мо. Про ве ри ће мо.

ИЛИ ЈА ВИ ШИЋ, уче ник:
– Све ти Три фун за ме не не ма по -

себ но зна че ње. Углав ном фор мал но
ис по шту је мо овај да тум, али ни сам
још ни шта ис пла ни рао. Ве ро ват но ће -
мо иза ћи, као и обич но.

КРИ СТИ ЈАН СТО ШИЋ, елек три чар:
– Увек про сла ви мо Дан за љу бље -

них. Овог пу та ће мо ужи ва ти у кру гу
по ро ди це. Ско ро смо до би ли де те.
Пла ни рам да об ра ду јем су пру гу по -
кло ном и ро ман тич ном ве че ром код
ку ће.

Је ле на Ка та на

М. СТАНКОВИЋС. ТАШИЋ И. ВИШИЋ К. СТОШИЋ

ДА ЛИ СЛА ВИ ТЕ ДАН ЗА ЉУ БЉЕ НИХ?

Ле по је обе ле жи ти

А. СТОИЉКОВИЋМ. АНЂЕЛКОВИЋ

НАША АНКЕТА
ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них ра до ва, у уто рак, 18.
фе бру а ра, стру је не ће има ти ста нов -
ни ци Стар че ва, и то од 9.30 до 10.30:
Зим ска ули ца и део Ули це Мак си ма
Гор ког од Ма ти је Гуп ца до Иве Ло ле
Ри ба ра и део Ули це Иве
Ло ле Ри ба ра од Мак -
си ма Гор ког
до Зим ске;
од 11 до
12 са ти:
Ива нач ки
пут од Мар -
ша ла Ти та
до Бо ри са
Kидрича и
део Ули це
Б о  р и  с а
Kидрича од Ива нач -
ког пу та до Лет ње и
од 12.30 до 13.30: део Утрин -
ске ули це од ЈНА до Про лет -
ње и део Ули це ЈНА од Утрин -
ске до Жар ка Зре ња ни на.

Ис кљу че ња у Стар че ву на ста ви ће
се и на ред ног да на, у сре ду, 19. фе -
бру а ра, а та да ће, у пе ри о ду од 9.30
до 13.30, без на па ја ња елек трич ном
енер ги јом оста ти део Рит ске ули це,
од Зим ске до Ма ле, Ма ла ули ца и

Зим ска ули ца од
Рит ске до Ма -

ти је Гуп ца,
за тим део
Ули це Ма -
ти је Гуп ца

од Ма ле ка
На де лу и

део Ули це
Иве Ло ле

Ри ба ра од
Је се ње до

Ма ле. У сре -
ду, од 10 до 11

са ти, стру је та ко ђе
не ће има ти је дан део

До ло ва: ис кљу че ња су,
на и ме, пла ни ра на за део Ули це кра -
ља Пе тра од Бо ри са Ки дри ча до Ули -
це На род не ар ми је.

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 
Стар че ва и До ло ва

Ма га ре ћа по сла

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

У шко ли нас, већ од пр вог раз ре да, на
ча со ви ма при ро де и дру штва уче да
ни је ле по пр ља ти и за га ђи ва ти око -
ли ну и да је ја ко ва жно да сме ће од -
ла же мо на ме ста ко ја су за то пред ви -
ђе на – у кан те и кон теј не ре. По на вља
се ка сни је та при ча и на ча со ви ма
би о ло ги је, ге о гра фи је, гра ђан ског вас -
пи та ња... Џа ба.

Не ки су очи то, сва ки пут кад се
учи ла та лек ци ја, или из о ста ли из
шко ле или су би ли од оних што ва зда
се де на уши ма док на став ник го во ри.
Да ни је та ко, ма кар би да нас у зо ни
шко ле би ли фи ни, да се не ви ди на
пр ви по глед да су по те кли из ма га ре -
ће клу пе.

Ка да је реч о пра ви ма по тро ша ча у
Ср би ји, јед но од нај че шћих пи та ња
ко ја они по ста вља ју струч ња ци ма је -
сте ко је оп ци је има ју ка да рок
за ис по ру ку ро бе ко ју су
на ру чи ли ис тек не. Про -
ве ри ли смо у Цен тру по -
тро ша ча Ср би је шта за -
кон ка же на ову те му и
ка кве са ве те они има ју
за гра ђа не ко ји се на ђу
у ова квој си ту а ци ји.

„Тр го вац је ду жан да
ва ма или ли цу ко је сте
од ре ди ли пре да ро бу
без од ла га ња, а нај ка -
сни је у ро ку од 30 да на
од да на за кљу че ња уго -
во ра, ако ни је не што дру го
уго во ре но. Ако про да -
вац не ис по ру чи ро бу
у уго во ре ном ро ку, а
ис пу ње ње оба ве зе у
том ро ку је би тан са -
сто јак уго во ра или је
по тро шач оба ве стио про -
дав ца да је ис по ру ка на од ре ђе ни дан

од су штин ског зна ча ја за ње га, уго -
вор се рас ки да. По тро шач мо же про -
дав цу оста ви ти и на кнад ни рок за ис -

пу ње ње уго во ра, ме ђу тим,
уко ли ко про да вац ни у

на кнад ном ро ку не ис -
по ру чи ро бу, уго вор се
та ко ђе рас ки да.

„У слу ча ју рас ки да
уго во ра, про да вац је
ду жан да од мах, а нај -
ка сни је у ро ку од три
да на вра ти по тро ша -
чу сав пла ће ни из нос

по осно ву уго во ра”, на -
во де у Цен тру по тро ша -

ча Ср би је.
Мо же вам би ти од ко -

ри сти и по да так да је јед -
на од но ви на ко је је до нео

но ви За кон о за шти ти по -
тро ша ча и та да се не сма тра
уред ном ис по ру ка на адре су

ко ју сте оста ви ли про дав цу ако
вам ро ба бу де оста вље на ис пред вра -
та ку ће или ста на или на не ком дру -
гом ме сту.

Шта ако ис тек не рок 
за ис по ру ку ро бе?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Мно ги са др жа ји су
бесплат ни

Не до ста је про стор за
окупља ње ста ри јих
малолет ни ка

Уве сти ноћ не ау то бу ске
по ла ске из пре сто ни це

Пан че во је од у век би ло по зна то по бо -
га тој кул тур ној сце ни, с мно штвом ква -
ли тет них про гра ма у сва ком сег мен ту
умет но сти. Про ве ри ли смо ка кви су
про гра ми да нас на рас по ла га њу мла -
ди ма, ко ли ко су они за до вољ ни по ну -
дом и да ли им не што не до ста је.

Пре ма ре чи ма Са ре Цве тић, уче -
ни це дру ге го ди не пан че вач ке Гим -
на зи је и тре ће го ди не Сред ње му зич -
ке шко ле „Јо ван Бан дур” на од се ку за
ви о ли ну, оп шти ути сак је да до брих
са др жа ја не мањ ка, али ин те ре со ва -
ња ње них вр шња ка иду у не што дру -
га чи јем сме ру...

– По сто ји пу но кул тур них де ша ва -
ња, ма да су мно ги мла ди ви ше окре -
ну ти из ла сци ма и ноћ ном жи во ту. Сма -
трам да има до ста до га ђа ја ко ји су мо -
жда ва жни за мла де љу де, али ни су
до вољ но про пра ће ни у ме ди ји ма и на
дру штве ним мре жа ма. На рав но, посто -
ји и не за ин те ре со ва ност код ве ћи не,
али онај ма њи део ко ји же ли да по се -
ти не ки до бар кон церт, из ло жбу, за -
ни мљи ву пред ста ву или не ку три би ну
ни је до вољ но оба ве штен – ка же Сара.

Бо ља ин фор ми са ност

Она има и до бар пред лог ка ко по -
бољ ша ти ин фор ми са ност мла дих о
са др жа ји ма ко ји би их мо гли ин те ре -
со ва ти.

– Би ло би лак ше и за ни мљи ви је ка -
да би по сто јао не ки пор тал или блог
за мла де у Пан че ву, где би се пи са ло
о ак ту ел ним те ма ма и до га ђа ји ма у
гра ду. Би ло би још бо ље ако би сред -

њо школ ци, ко ји мо жда ви де сво ју бу -
дућ ност у но ви нар ству и пи са њу, уче -
ство ва ли у то ме.

На ши мла ди су гра ђа ни као нај ве ћу
пред ност про гра ма ко ји се при ре ђу ју
у пан че вач ким про сто ри ма ис ти чу то
што су мно ги од њих бес плат ни. Но -
вац вам та ко ни је по тре бан ако же ли -
те да по гле да те не ку из ло жбу, да по -
се ти те му зеј, да по слу ша те пре да ва -
ње или три би ну, а не рет ко бу де и бес -
плат них кон це ра та и пред ста ва. При -
ме ра ра ди, 20. фе бру а ра, у 19 са ти,
бес пла тан кон церт одр жа ће наш су -
гра ђа нин, ви о ли ни ста Лу ка Ба лаш, у
прат њи пи ја нист ки ње Ива не Па вло -
вић. Све пре по ру ке!

За сва ки џеп

Ка да је реч о про гра ми ма ко ји се пла -
ћа ју, они су углав ном при сту пач ни.
На сај ту До ма омла ди не мла ди се мо -
гу ин фор ми са ти о ак ту ел ним про гра -
ми ма ко ји се при ре ђу ју у дво ра ни
„Апо ло”. Ула зни це за кон цер те ко шта -
ју од 150 до 500 ди на ра, у за ви сно сти
од из во ђа ча. Би о скоп ске кар те у Кул -

тур ном цен тру ко шта ју 250 ди на ра,
док су пред ста ве и кон цер ти не што
ску пљи. При ме ра ра ди, ула зни це за
кон церт „Не вер них бе ба” за ка зан за
пе так, 14. фе бру ар, у 20 са ти, ста ју
900 ди на ра, док за кон церт КУД-а
„Стан ко Па у но вић”, ко ји ће би ти упри -
ли чен 23. фе бру а ра у 19 са ти, тре ба
из дво ји ти 250 ди на ра. Улаз на прет -
пре ми је ру пред ста ве „Крај ви кен да”
Мо ме Ка по ра у ре жи ји Ка та ри не Жу -
тић, за ка за ну за 25. фе бру ар у 19.30,
ста је 600 ди на ра, док ће вам за пред -
ста ву „Хо мо фа бер”, ко ју ће еки па
„Ате љеа 212” из ве сти 18. фе бру а ра од
19.30, тре ба ти 400 ди на ра ви ше.

Бли зу, а да ле ко

По ну да је ра зно ли ка и ско ро па
саврше на...

– Це не су углав ном при сту пач не за
све уз ра сте, на свим до га ђа ји ма. Ми -
слим и да Пан че ву фа ли ме сто за ти -
неј џе ре, на ком ће се пу шта ти ква ли -
тет на му зи ка и где ће мо ћи да из ла зе
ста ри ји ма ло лет ни ци – су ге ри са ла је
на ша са го вор ни ца.

Тре ба ло би да бли зи на Бе о гра да бу -
де окол ност ко ја бит но про ши ру је број
кул тур них са др жа ја ко ји су до ступ ни
Пан чев ци ма, али – не и ти неј џе ри ма
ко ји не ма ју свој ау то мо бил или до -
вољ но ве ли ки џе па рац.

– По ну да у Бе о гра ду је сва ка ко мно -
го ве ћа и це не су са мим тим ви ше. У
раз го во ру са дру га ри ма сам схва ти ла
да ни је баш ма ли про блем одво ји ти
200 ди на ра у јед ном сме ру до Бе о -
гра да, али мно го ве ћи про блем пред -
ста вља то што по след њи ау то бус из
Бе о гра да по ла зи у по ноћ – за кљу чу је
Са ра Цве тић.

КА КВА ЈЕ КУЛ ТУР НА ПО НУ ДА ЗА МЛА ДЕ У ГРА ДУ

РА ЗНО ВР СНО И ПРИ СТУ ПАЧ НО,
СА МО ЈОШ ДА ЈЕ БЕ О ГРАД БЛИ ЖЕ

ПО 3.000 ДИ НА РА ЗА 18. РО ЂЕН ДАН

Град Пан че во и ове го ди не на ста -

вља про грам „Кул ту ра на по клон”, у

окви ру ко јег се мла ди ма из Пан че ва

ко ји у те ку ћој го ди ни на пу не осам -

на ест го ди на по кла ња ва у чер у

вред но сти од 3.000 ди на ра за про -

гра ме ко ји се ор га ни зу ју у уста но ва -

ма кул ту ре чи ји је осни вач Град. По -

ред то га, они до би ја ју и бес плат ну

чла на ри ну у Град ској би бли о те ци.

– Сред ста ва има до вољ но и за

ову го ди ну, а број пре у зе тих ва у -

че ра у про те клом пе ри о ду је око

три ста, с тим што мо ра мо узе ти у

об зир и то да су у Пан че ву, ка да

је у пи та њу кул тур на по ну да,

многи са др жа ји бес плат ни – ис та -

као је Не ма ња Ро тар, члан Град -

ског ве ћа за ду жен за кул ту ру и

омлади ну.
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Ма ни фе ста ци ја „Нај леп ши
слав ски ко лач” би ће одр жа -
на де ве ти пут у не де љу, 16.
фе бру а ра, од 13 са ти, у ве -
ли кој са ли До му кул ту ре у
Стар че ву. Шест го ди на је
про шло от кад је ор га ни за -
ци ју пре у зе ло Удру же ње же -
на „Нео лит”, чи ја пред сед -
ни ца Љи ља на За рић на ја вљу -
је да су до ла зак по твр ди ле
так ми чар ке из три на ест окол -
них места.

– При ре ди ће мо над ме та ње
у две ка те го ри је: за удру же -
ња и за по је дин це, а слав ске
ко ла че вред но ва ће струч ни
жи ри, ко ји ће оце њи ва ти са -
мо њи хов из глед, не и укус.
По ред то га, би ће иза бран и
нај леп ши штанд, а њих ће,

као и увек, с мно го уку са уре -
ђи ва ти вред не да ме – ка же
Љи ља на За рић.

Сва ко ко бу де по се тио овај
до га ђај мо ћи ће да де гу сти ра
оно што на штан до ви ма бу де
из ло же но. Упо ре до с тим на
ве ли кој би ни од ви ја ће се кул -
тур но-умет нич ки про грам ко -
ји ће при пре ми ти уче ни ци
ОШ „Вук Ст. Ка ра џић”, а на -
сту пи ће и Там бу ра шки ор ке -
стар „Нео лит”.

СЕЛО

Потребно је створити
предуслове попут
изворишта и
јефтинију енергију

Расписан
покрајински конкурс
за суфинансирање
набавке система

Ових да на је рас пи са но не ко -
ли ко кон кур са за по љо при вред -
ни ке (све ин фор ма ци је на сај -
ту По кра јин ског се кре та ри ја та
за по љо при вре ду), а ме ђу њи -
ма је и онај за су фи нан си ра ње
на бав ке опре ме си сте ма за на -
вод ња ва ње.

То је увек со лид на при ли ка
за во ћа ре и по вр та ре, али је пи -
та ње ко ли ко ће се у то ме про -
на ћи ра та ри, на ро чи то они ко -
ји уз га ја ју кла сич не кул ту ре.

Са мо на ве ћим пар це ла ма

У по љо при вред ни ке ко ји сма -
тра ју да је, у ери гло бал ног ото -
пља ва ња и све ви ших тем пе -
ра ту ра ва зду ха, во да пре су дан
фак тор за пра ви лан раз вој би -
ља ка, спа да и Мар ко Бој тар из
До ло ва.

– Би ће све го ре, па је ја сно
да су за лив ни си сте ми не што
без че га не ће мо мо ћи да оп -
ста не мо. Ме ђу тим, у на шој зе -
мљи то не иде ла ко, на ро чи то
ка да је реч о ра тар ској про из -
вод њи. Пре све га, не ма мо до -
вољ но из во ри шта, то јест ка -
на ла за на вод ња ва ње. За тим,
по ља ни су елек три фи ко ва на, а
да но ноћ но за ли ва ње је те шко
ис пла ти во уз ко ри шће ње дру -
гих об ли ка енер ги је. При том,

та кви си сте ми су рен та бил ни
са мо за ве ли ке пар це ле од ми -
ни мум пет хек та ра, па ре ци мо
ја, чи је је га здин ство рас пар -
ча но на два де се так њи ва, те -
шко о то ме мо гу и да раз ми -
шљам; за по че так, му ка је све
то пре но си ти, а те шко га је и
чу ва ти од ло по ва. Ипак, ка да
бих имао аде кват не пар це ле и
бу нар, од мах бих за по чео на -
вод ња ва ње. По мом уве ре њу,
то би удво стру чи ло при но се ку -
ку ру за, пше ни це, сун цо кре та.
На по слет ку, та ко не што сам
ви део у Грч кој, где на ни при -
бли жно та ко ква ли тет ној зе -
мљи та мо шњи ра та ри ла ко пра -
ве пет на ест то на ку ку ру за по
хек та ру – ис ти че Бој тар.

Лек про тив су ше

Је дан од ра та ра ко ји ко ри сте
си сте ме за на вод ња ва ње је Вла -

ди мир Ла за ров из Омо љи це.
Он је још 2012. го ди не пу тем
кон кур са Фон да за раз вој на -
ба вио ти фон за за ли ва ње кул -
ту ра.

– За ту на ме ну спе ци јал но
смо ку пи ли пар це лу од око два -
де сет хек та ра у бли зи ни Ива -
но ва, по крај јед ног ка на ла. Ме -
ђу тим, би ло је те шко за ли ва ти
по мо ћу кар дан ске пум пе на
трак тор ски по гон, па смо за
по тре бе на па ја ња си сте ма мо -
ра ли да ку пи мо дру гу пум пу с
мо то ром. У пр во вре ме смо спо -
ра дич но за ли ва ли, а нај бо љи
ефе кат се по ка зао 2017. го ди -
не, у вре ме ве ли ке су ше, ка да
је при нос ку ку ру за био ду пло
ве ћи не го на дру гим пар це ла -
ма. Ве ли ки про блем је то што,
ка да нам је во да нај по треб ни -
ја, њен ни во у ка на ли ма опад -
не. Про блем је го ри во, па би

би ло бо ље да ра ди мо на стру ју.
Не за ли ва мо екс тен зив но, већ
са мо ка да ми сли мо да би би ло
до бро да пад не ки ша, ка ко ста -
ри ка жу, обич но око Ђур ђев -
да на или Све тог Или је. А ка да
је реч о це на ма, и ти фон и пум -
па су око 15.000 евра, уз до 50
од сто по вра ћа ја на осно ву кон -
кур са – ка же Ла за ров.

По ља по ста ла пу сти ње

Не ма ња Пе тро вић из Стар че ва
сла же се да су за за ли ва ње нео -
п ход ни из во ри ште во де, јеф -
ти на енер ги ја, ве ли ка пар це -
ла...

– А тре ба и ода бра ти кул ту -
ру на ко јој ће тај тро шак да се
ис пла ти, јер ре ци мо на пше -
ни ци не ма мно го сми сла, за
раз ли ку од ше ћер не ре пе, ко је
ми ов де и не уз га ја мо. Код ку -
ку ру за мо же би ти ра чу ни це,
али углав ном ка да су екс трем -
не су ше, бу ду ћи да су за ње га
до вољ не две до бре ки ше ка да
се клип на ли ва. При том, ин -
тен зив но за ли ва ње без ђу бре -
ња стај ња ком де гра ди ра зе -
мљи ште. С дру ге стра не, ве ћи
про блем од су ше је де фи цит
вла ге у зе мљи или кад на и ђу
вру ћи ве тро ви ко ји ду ва ју да -
њу и но ћу. Код нас у Стар че ву,
ре ци мо, нај ва жни је је спре чи -
ти оток во де из ата ра, јер је од
ње га до слов це на пра вље на пу -
сти ња за то што је го ди на ма
пум па ма пре ко На де ла во да
од вла че на у Ду нав. Сто га би
та мо тре ба ло на пра ви ти ма кар
не ке уста ве, да би се во да за -
др жа ла у њи ва ма ме сец-дв а, а
са мим тим би се и ми кро кли -
ма про ме ни ла и тем пе ра ту ре
па ле – на во ди Пе тро вић.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ДА ЛИ СЕ РА ТА РИ МА ИС ПЛА ТИ НА ВОД ЊА ВА ЊЕ

ЗА ЛИ ВА ЊЕ ЊИ ВА (НИ)ЈЕ НЕО П ХОД НО
Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” по са -
ди ли су два на ест ту ја у пар ку
у цен тру се ла и на гро бљу,
док ће још три де сет бре сто ва
уско ро осва ну ти пре ко пу та
се о ске де по ни је, а све те сад -
ни це обез бе ди ла је Ме сна за -
јед ни ца. У про сто ри ја ма те
ин сти ту ци је струч ња ци са Ин -
сти ту та „Та миш” одр жа ће
пре да ва ње за по љо при вред -
ни ке у уто рак, 18. фе бру а ра,
од 11 са ти.

Ба нат ско Но во Се ло: Ко му -
нал но пред у зе ће је успе шно
ре мон то ва ло два бу на ра пи -
ја ће во де. Пред ста ва под на -
зи вом „Са мо да ти ка жем ко -
ли ко те во лим” би ће из ве де -
на у пе так, 14. фе бру а ра, у
19 са ти, а глав не уло ге игра -
ју Љи ља на Ђу рић и Ми лен -
ко Па влов. Удру же ње „Но во -
се љан ски па о ри” ор га ни зо -
ва ће пре да ва ња за по љо при -
вред ни ке од по не дељ ка до

пет ка, у 18 са ти, у са ли Ме -
сне за јед ни це.

До ло во: Ме сни од бор Удру -
же ња свих пен зи о не ра гра да
Пан че ва одр жао је у су бо ту,
8. фе бру а ра, ре дов ну из бор -
ну скуп шти ну. Ак тив мла дих
је по ста вио по се лу но ве кан -
те за от пат ке, с на леп ни ца -
ма на ко ји ма је апел су гра -
ђа ни ма да их не ло ме. Два -
де сет дру га „Ви на ри ја да” би -
ће за тво ре на про гла ше њем
по бед ни ка и све ча ном ве че -
ром на дан Све тог Три фу на
у пе так, 14. фе бру а ра, а пре
то га би ће ри ту ал но оре зан
ви но град исто и ме ног удру -
же ња, глав ног ор га ни за то ра
ма ни фе ста ци је.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца по -
ку ша ва да обез бе ди про јект ну
до ку мен та ци ју за пре свла че -
ње ру ко мет ног те ре на на спорт -
ском цен тру но вим сло јем ас -
фал та. Фуд ба ле ри „Гло го ња”
су у не де љу у при прем ној утак -
ми ци у Но вом Се лу са вла да -
ли та мо шњу „Сло гу” с 1 : 0.

Ива но во: У то ку су по след ње
при пре ме пред ово го ди шњи
„Дан ма тер њих је зи ка”, ко ји
тре ба да бу де одр жан у пе -
так, 21. фе бру а ра.

Ја бу ка: Дом кул ту ре је у пе -
так, 7. фе бру а ра, ор га ни зо вао
при ка зи ва ње фил мо ва „Па -
трол не ша пе” и „Слу га”.

Ка ча ре во: Из ло жба сли ка Дра -
гој ле Лац ко вић, умет ни це из
Пан че ва, би ће отво ре на у че -
твр так, 13. фе бру а ра, у ор га -
ни за ци ји До ма кул ту ре, у све -
ча ној са ли Ме сне за јед ни це.
Три де сет тре ћа „Сла ни ни ја -
да” по че ће у че твр так, 20. фе -
бру а ра, у 12 са ти, и тра ја ће
че ти ри да на.

Омо љи ца: Са вет Ме сне за јед -
ни це усво јио је ово го ди шњи
фа нан сиј ски план, на кон чега
је от по чео раз го во ре о ор га -
ни за ци ји бу ду ћих јав них са -
др жа ја с пред став ни ци ма клу -
бо ва и удру же ња. У то ку је
ак ци ја са ку пља ња пла стич -
них фла ша ко ју ор га ни зу ју
уче ни ци ка ко би за ра ди ли но -
вац за ђач ке екс кур зи је, па се
по зи ва ју су гра ђа ни до бре воље
да по ме ну ту пра зну ам ба ла -
жу до не су у шко лу. КУД „Жи -
сел” и да ље оба вља упис но -
вих чла но ва.

Стар че во: Књи жев но ве че Ду -
ша на Ген ца под на зи вом „Не
знам ка ко да поч нем...” упри -
ли че но је у сре ду, 12. фе бру -
а ра, у га ле ри ји „Бо ем”. Ма -
ни фе ста ци ја „Нај леп ши слав -
ски ко лач” би ће при ре ђе на у
не де љу, 16. фе бру а ра, од 13
сати, у ве ли кој са ли До ма
кул ту ре.

Месне актуелности

ДОМ КУЛ ТУ РЕ ИЗ ДО ЛО ВА ОКОН ЧАО ВА ЖАН ПРО ЈЕ КАТ

Ди ги та ли за ци ја кул тур но-исто риј ског на сле ђа се ла
До ло вач ки Дом кул ту ре је про -
те кле го ди не ре а ли зо вао про -
је кат под на зи вом „Ди ги та ли -
за ци ја кул тур но-исто риј ског на -
сле ђа До ло ва”, ко ји је пу тем
јав ног кон кур са фи нан си ра ло
Ми ни стар ство кул ту ре и ин -
фор ми са ња Ср би је.

На тај на чин је пре ко бло га
на сај ту по ме ну те уста но ве за -
ин те ре со ва ни ма омо гу ћен увид
у при каз књи га у елек трон ском
(PDF) фор ма ту као што су „Ма -
ла (Гор ња) цр ква у До ло ву” и
„Цр ква у цен тру”, а пре ма ре -
чи ма ди рек то ра До ма кул ту ре
Ми ро сла ва Пр ву ља, фо то-ар хи -
ва је ске ни ра на и сор ти ра на по
го ди на ма и ак тив но сти ма по -
чев од сре ди не про шлог ве ка
па до да нас. У окви ру тих ал бу -
ма при ка за ни су ра зни до га ђа -
ји – од „Шта фе те мла до сти”,
ак ци ја ло кал ног АФЖ-а и при -
је ма пи о ни ра до фол клора,

општин ских смо три и, ре ци мо,
„Ка ра ва на До ло во –Бе ле гиш”.

– На да мо се да ће на ша стре -
мље ња у очу ва њу кул тур но-

-исто риј ског на сле ђа ме ста би -
ти сво је вр сни из вор ин спи ра -
ци ја за кре а тив не љу де, без

обзи ра на то да ли су ме шта ни
или по се ти о ци. Ми слим да
имaмо шта да по ну ди мо, по чев
од број них удру же ња гра ђа на

ко ја се про мо ви шу у сво јој сре -
ди ни, али и ван ње, пре ко га -
стро ном ских ма ни фе ста ци ја, до

фол клор но-му зич ке тра ди ци је
Ср ба и Ру му на из овог де ла Ба -
на та. Ту су и три пра во слав не
цр кве, од ко јих су две под за -
шти том др жа ве као спо ме ни ци
од ве ли ког зна ча ја. За хва љу ју -
ћи то ме и уз кон ти ну и ра на ин -
фра струк тур на ула га ња, ве ру -
јем да по се ду је мо пре ди спо зи -
ци је за раз вој ту ри зма, а у ту
свр ху, на те ме љу на ве де них тра -
ди ци ја, на ста ја ће и но ви про -
мо-спо то ви и крат ко ме тра жни
до ку мен тар ни фил мо ви – ка же
Пр вуљ.

Ово је са мо део ви ше го ди -
шњег про јек та „Про мо ци ја кул -
тур но-исто риј ског на сле ђа и
кул тур но-ту ри стич ких по тен -
ци ја ла До ло ва”, а уз по моћ Ми -
ни стар ства кул ту ре, Дом кул -
ту ре је на ба вио од го ва ра ју ћу
опре му, што ће му по мо ћи у
при ку пља њу и ди ги та ли за ци ји
гра ђе.

БУ ДУ ЋИ АУ ТО ПУТ БЕ О ГРАД –ЗРЕ ЊА НИН ПРО ЛА ЗИ ОВУ ДА?

Гло гоњ ци уско ро бли жи пре сто ни ци?!
Ка ко су не дав но мно ги до ма -
ћи ме ди ји об ја ви ли, Вла да Ср -
би је је с ки не ском ком па ни јом
„Чај на Шан донг ин тер не ше -
нел” пот пи са ла Ме мо ран дум о
раз у ме ва њу и из ра ди план ске
и тех нич ке до ку мен та ци је ау -
то-пу та Бе о град – Зре ња нин –
Но ви Сад, укуп не ду жи не 113
ки ло ме та ра, у вред но сти од око
600 ми ли о на евра.

За Пан чев це, бо ље ре ћи –
Гло гоњ це, мо гла би да бу де ин -
те ре сант на де о ни ца од бор чан -
ске пе тље до оби ла зни це око
по ме ну тог ба нат ског гра да, ду -
га око 58 ки ло ме та ра.

Ме ђу тим, до по чет ка ре а ли -
за ци је про јек та из ве стан про -
блем пред ста вља то што још
увек ни је ре ше но ку да ће тра -
са про ла зи ти. Спо ран де таљ је
баш у на шој бли зи ни, јер др -
жа ва још увек ни је од лу чи ла
да ли ће пут усме ри ти пре ко

пар це ла ко је су, као имо ви на
ПКБ-а, у ок то бру 2018. го ди не
пре шле у вла сни штво „Ал Да -
хре” или ће их из бе ћи ка ко не
би мо ра ла да по мно го ви шој
це ни от ку пљу је оно што је не
та ко дав но про да ла.

У ме ђу вре ме ну, мо гу ћа из -
град ња ау то-пу та ве о ма је об -
ра до ва ла Гло гоњ це, пре све га
због мо ста пре ко Та ми ша ко ји
у скло пу овог про јек та тре ба да
бу де из гра ђен у не по сред ној
бли зи ни. То би до при не ло да
се ве о ма бр зо сти же до Пу пи -
но вог мо ста, а са мим тим и до
глав ног гра да, па би љу ди лак -
ше до ла зи ли до по сла, здрав -
стве них уста но ва, шко ла... На -
рав но, та ко би и мно го број ни
по вр та ри мо гли ефи ка сни је да
пла си ра ју сво је про из во де.

Као сва ки ау то-пу т, и овај би
отво рио вра та за до ла зак ин -
вести то ра, што би си гур но

утицало на раз вој при вре де и
по ди за ње жи вот ног стан дар да
ме шта на. По ау то ма ти зму би
расла и вред ност пар це ла и

некрет ни на, што би у крај њој
ин стан ци ово ме сто учи ни ло
не у по ре ди во атрак тив ни јим за
жи вот.

У НЕ ДЕ ЉУ У СТАР ЧЕ ВУ

Нај леп ши 
слав ски ко лач

Хоће ли бити више оваквих система у нашем атару?

Чека се одлука где ће бити мост
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Ду ши ца Су са, 

вас пи та чи ца

КЊИ ГА: Мир ја на Јо ва но вић,
са вре ме на ау тор ка, на пи са ла
је ро ман „Зву ци из под мор -
ни це”. Иа ко је же на, пи ше га
кроз му шки лик. Глав ни ју -
нак и при по ве дач се зо ве Ђор -
ђе. Он је ма те ма ти чар, ра ци -
о на ли ста ко ји ве ру је са мо ци -
фра ма и на у ци. Од ра стао је у
по ро ди ци где су се осе ћа ња
пре ћут ки ва ла. Та кав мо дел
по на ша ња пре но си у свој брак.
Ње го ва су пру га Ду ња из пр -
вог бра ка има кћер. Кроз жи -
вот се осла ња на љу бав и ин -
ту и ци ју. Има ју два пот пу но
раз ли чи та по гле да на жи вот
и с вре ме ном се све ви ше уда -
ља ва ју. Ро ман је на пи сан на
ин те ли ген тан и про ду хо вљен
на чин, с пу но емо ци ја. Вре ди
про чи та ти. Мла дим ро ди те -
љи ма пред ла жем и књи гу Ран -
ка Ра јо ви ћа „Ка ко успе шно
сти му ли са ти раз вој ин те ли -
ген ци је кроз игру”. Књи га са -
др жи игре за де цу и ро ди те -
ље, ко је мо гу ко ри сти ти код
ку ће. Кроз раз не игре де ца ве -
жба ју рав но те жу, ко мо да ци ју
ока, раз ви ја ју ког ни тив не спо -
соб но сти и функ ци о нал но ми -
шље ње. Играј те се са сво јом
де цом, би ће те срећ ни ји!
МУ ЗИ КА: За ме не је му зи ка
исто што и ва здух. Пру жа
уте ху и бу ди осе ћа ња сре ће
и ра до сти. Во лим све жан ро -
ве, али мо ја љу бав су ипак

изворне на род не пе сме. Сва -
ки текст осли ка ва јед ну при -
чу – о љу ба ви, пат њи, стреп -
њи, мај чи ној бри зи, ју нач ким
под ви зи ма. У сло бод но вре -
ме слу шам пе сме вра њан ског
ме ло са. Не бих да не по ме -
нем ве се ле и ме ло дич не пе -
сме ко је опи су ју наш Ба нат и
ба нат ску рав ни цу. Пе сму ко -
ја ми се до па ла из во ди на ша
су гра ђан ка Дан ка Сто јиљ ко -
вић „У Ба на ту жи то ви ше гла -
ве”. На рав но, из бор му зи ке
за ви си од лич ног рас по ло же -
ња. Би рај те оно што вам ср -
цу го ди.
ФИЛМ „Скри ве ни жи вот” („A
Hidden Life”) ре жи рао је Те -
ренс Ма лик, а глав ни глу мац
је Ау густ Дил. Филм је сни -
мљен по исти ни том до га ђа ју.
Рад ња се де ша ва за вре ме Дру -
гог свет ског ра та. Ау стри ја -
нац Франц жи ви мир но са су -
пру гом, мај ком и сво је две де -
вој чи це. По зив да се бо ри за
на ци сте од луч но од би ја из сво -
јих мо рал них убе ђе ња и са ве -
сти. Та ко по чи ње стра да ње за
ње га и ње го ву по ро ди цу.

Зву ци из под мор ни це

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Културни телекс
Му зи ка

Пе так, 14. фе бру ар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт са ста ва „Не вер не бе бе”. 

Че твр так, 20. фе бру ар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: со -
ли стич ки кон церт Лу ке Ба ла ша и Ива не Па вло вић.

Пе так, 14. фе бру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
„Опо зит”, жур ка за Дан за љу бље них.

Су бо та, 15. фе бру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: на сту па ју „Су пер мен си” и MC Coyote.

Из ло жбе

Уто рак, 18. фе бру ар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: из ло -
жба фо то гра фи ја „Жи вот је са мо иде ја” Ви о ле те Ми лу ти но -
вић.

Пред ста ве

Уто рак, 18. фе бру ар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва „Хо мо фа бер” Мак са Фри ша.

Те мат ски про грам

Че твр так, 13. фе бру ар, 19.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: про мо ци ја ро ма на Дар ка Ту ше вља ко ви ћа „Је гер -
мајстер”.

Пе так, 14. фе бру ар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
про мо ци ја књи га „Рас пле ти ви вер си”, „Ре ми ни сцен ци ја епи -
зод них но стал ги ја” и „Ре флек си ја јед ног тан га” Чед не Ра ди -
но вић Лу кић.

ЗА ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ

Концерт „Неверних беба”
У дворани Културног центра
Панчева у петак, 14. фебруара,
биће одржан традиционални
концерт састава „Неверне бебе”.

Бенд постоји од 1993. године.
Познати су на српској поп-рок
сцени и декларисани као скуп
изузетних музичара који нај -
боље од себе дају на свиркама.
Одржали су преко две хиљаде
концерата у клубовима, на ста -
дионима и градским трговима.

Освојили су бројне награде:
за најбољи рок албум „Јужно

од среће” (2001), најбољи рок
албум „Бебе IV – The Best
of” (2004), хит деценије –
песма „Двоје” (2004), најбољи
рок бенд –„Беовизија” (2006),
хит године – песма „Окто -
барфест” (2006), албум го-
дине – „Иза облака” (2007),
поп група године (2007),
сингл године – „Узми боје”
(2010)...

На концерту ће с бендом
овог пута наступити и Пан -
чевка Бојана Симеон.

Пр ва на гра да за мла де умет -
ни ке Пан че ва ко ју је уста но -
вио сли кар Вук Вуч ко вић
прошле не де ље уру че на је Леи
Ем бе ли (26) на све ча ној из ло -
жби ра до ва свих фи на ли ста у
На род ном му зе ју Пан че во.

Леа је за вр ши ла ма стер-сту -
ди је 2018. го ди не на Фа кул те -
ту при ме ње них умет но сти у Бе -
о гра ду. До са да је има ла две
са мо стал не из ло жбе и ви ше ко -
лек тив них и за свој рад је на -
гра ђе на не ко ли ко пу та. Од 2016.
го ди не, по ред сли кар ства, ак -
тив но се ба ви и илу стра ци јом.

ПАН ЧЕ ВАЦ: До бит ни ца си пр -
ве на гра де ко ју је уста но вио Вук
Вуч ко вић. Ко ли ко је за те бе
лич но зна чај но ово при зна ње?

ЛЕА ЕМ БЕ ЛИ: Ми слим да
је из у зет но зна чај но и ве ли ки
је под сти цај за ме не, али и за
дру ге мла де умет ни ке да се ан -
га жу ју и на ста ве да се ба ве
умет но шћу. Та ко ђе ми је ја ко
дра го што сам пр ва до бит ни ца
ове на гра де, јер ми слим да је
ор га ни зо ва ње но вих фон до ва
и кон кур са из у зет но ве ли ка
ствар за на шу зе мљу, где се
умет ност и кул ту ра го ди на ма
за не ма ру ју, а га ле ри је за тва ра -
ју. Дра го ми је што сам део јед -
ног но вог умет нич ког по чет ка.

l Из бор фи на ли ста је вр шен
на осно ву це ло куп ног до са да -
шњег за ла га ња и ак тив но сти

на про мо ци ји сво јих де ла. Шта
се од тво јих ра до ва на шло на
из ло жби и чи ме су они ин спи -
ри са ни?

– На из ло жби су се на шли
мо ји нај ско ри ји ра до ви, од ко -
јих сам не ке ра ди ла и на ма -
стер-сту ди ја ма. Они су про из -
вод мо јих ин те ре со ва ња за ди -
ги тал ну тех но ло ги ју и љу ба ви
пре ма ма те ри ја лу. Оно чи ме
сам се пр вен стве но ба ви ла је -
сте спој људ ског те ла и ди ги -
тал не ствар но сти, али кроз при -

род не ма те ри ја ле и тра ди ци о -
нал но сли кар ство. Ин спи ри са -
ло ме је људ ско те ло и на чин
на ко ји ди ги тал ни ме ди ји ути -
чу на ње га и људ ску свест. Фа -
сци ни ра ме чи ње ни ца да ди -
ги та ли за ци ја по ста је не из о ста -
ван део на ше сва ко дне ви це и
са мим тим тех но ло ги ја по ста -
је не из о ста ван део на шег би ћа
и ре кла бих да су мо ји ра до ви
пер со ни фи ка ци ја то га.

l По след ње че ти ри го -
ди не се ба виш и илу стра -
ци ја ма. Ра ди ла си илу -
стра ци је за деч је
књи ге и уџ бе ни ке,
а ра диш и за јед ну
бри тан ску фир му.
Мо жеш ли да нам
пред ста виш тај сег -
мент ра да и ко ли -
ко те он као умет -
ни ка ис пу ња ва?

– Илу стра ци је ра дим
от ка ко знам за се бе, али
сам тек на фа кул те ту
по че ла на то да гле дам
као на мо гућ пут сво је
ка ри је ре. На тре ћој го -
ди ни фа кул те та сам
кре ну ла озбиљ ни је да се
ба вим илу стра ци јом и схва ти -
ла ко ли ко ми зна чи и та ква вр -
ста кре а тив ног из ра жа ва ња. Би -
ти по ве зан с де цом и деч јим
књи га ма за и ста је ма гич но и
ја ко зна чај но за бу ђе ње и под -
сти ца ње кре а тив но сти. За сад
сам ра ди ла на мно гим књи га -
ма за ино стран ство, али и на
не ко ли ко књи га за на ше из да -
ва че. На дам се да ћу по че ти да
ра дим на не ким ау тор ским про -
јек ти ма, по што имам пу но за -
по че тих при ча, али ма ло вре -
ме на да их за вр шим. Сан ми је
да на пи шем деч ју књи гу и да
је са ма илу стру јем.

l Вук Вуч ко вић и ње го ва су -
пру га Ива су ис та кли ко ли ко
је ва жна и пре зен та ци ја умет -
ни ка на ин тер не ту и дру штве -
ним мре жа ма. Ко ли ко ти то ме
при да јеш па жњу и ко ли ко ти
са вре ме не тех но ло ги је зна че у
ра ду?

– Ап со лут но се сла жем с њи -
ма. Ми слим да се уоп -

ште не скре ће до вољ -
но па жње

у м е т  н и  -
ци ма на
то да је

на ше он -
лајн при су -
ство по ста -
ло ско ро

ј е д  н а  к о
бит но као и

из ла га ње ра до -
ва. Жи ви мо у

вре ме ну ка да је мо -
гу ће има ти јед ну
кон стант ну он лајн
по став ку ра до ва ко -
јој га ле ри сти и ко -
лек ци о на ри увек
има ју при ступ и мо -
гу да пра те наш рад
и на пре дак. Ште та је

то не ис ко ри сти ти. Ја ве ли ки
део по сла као илу стра тор до -
би јам упра во пре ко дру штве -
них мре жа и он лајн порт фо -
ли ја. Ми слим да при су ство на
тим сај то ви ма по ка зу је на шу
озбиљ ност и про фе си о нал ност.

l Ка кви су пла но ви за да љи
ток ка ри је ре?

– Нај бит ни је ми је да по ку -
шам да ба лан си рам сли кар ство
и илу стра ци ју. Не же лим ни -
ка да да пре ста нем да сли кам, а
опет, с дру ге стра не, имам раз -
не иде је за лич не про јек те што
се ти че илу стра ци је, та ко да се
на дам да ћу ус пе ти у то ме.

Пан че вач ки му зи чар Са ша Гам -
би ро жа об ја вио је но ви сингл,
под на зи вом „До ди ри”. Он је
на пи сао му зи ку и текст, и от -
пе вао и од сви рао ги тар ске де -
о ни це. У на стан ку пе сме уче -
ство ва ли су и Еле на Ер де ља -
но вић (во кал) и Да вид Ереш
(сак со фон), а сни ма но је у му -
зич ком сту ди ју „Revenge” у Бе -
о гра ду. Про дук ци ју је ра дио
Сте фан Ро дић.

– Те ма пе сме је љу бав на пат -
ња, али по ка зу је и мо но то ни ју
гра да, јер се ма ло ства ри де -
ша ва кад ма ло бо ље по гле да -
мо. Ми слим да тре ба да ужи -
ва мо у но вом да ну и да се опу -
сти мо, да по пу ни мо клу бо ве и
град по зи тив ном енер ги јом,
осме хом и љу ба вљу – ре као је
Са ша.

Он ће но ву пе сму и спот
пред ста ви ти 28. фе бру а ра на
књи жев ној ве че ри у Га ле ри ји

Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа,
од 19 са ти, а уче ство ва ће 
и спи са те љи ца Ал ма Ко ман 
и пе сни ки ња Дра га на
Марковић.

– Тре ћи сингл, „Dance”, об -
ја ви ћу на ле то, а ал бум „Не до -
вр ше на при ча” пла ни рам за
2021. го ди ну – ка же он.

Спот за пе сму „До ди ри” сни -
мао је Лу ка Ива но вић, а глу -
ми ли су Али са Ора вец, Ми лош
Пе шут и ау тор пе сме.

Са ша Гам би ро жа се му зи -
ком ба ви де сет го ди на. По ха -
ђао је шко лу ги та ре „Ги тар та”
Зо ра на Или ћа и ча со ве пе ва -
ња у Му зич кој шко ли „Јо ван
Бан дур”, у кла си проф. Ива не
Јо сић. Ау тор ским ра дом се
бави не ко ли ко го ди на. Сви рао
је у бен до ви ма „Пет ми ну та”,
„Круг IV”, „Ми мо про то ко ла”,
„Against the System” и
„Несташни”.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ЛЕА ЕМ БЕ ЛИ, ДО БИТ НИ ЦА НА ГРА ДЕ „ВУК ВУЧ КО ВИЋ”

БА ЛАНС ИЗ МЕ ЂУ СЛИ КАР СТВА 
И ИЛУ СТРА ЦИ ЈА

НО ВА ПЕ СМА СА ШЕ ГАМ БИ РО ЖЕ

До ди ри
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Два де сет -
де ве то го -
д и  ш њ и
Е д в а р д
Сно у ден је
2013. шо -
ки рао свет
ка да је чо -
ве чан ству
от крио да
Вла да Сје -
д и  њ е  н и х
Др жа ва у
т а ј  н о  с т и
при ку пља по дат ке о сва ком те ле -
фон ском по зи ву, тек сту ал ној по -
ру ци и меј лу. Циљ је ства ра ње до
са да не ви ђе ног си сте ма ма сов ног
над зо ра ко ји би пру жао увид у при -
ва тан жи вот сва ке осо бе на Зе мљи.
Сно у ден по сле шест го ди на пр ви
пут от кри ва ка ко је по мо гао у ства -
ра њу та квог си сте ма и за што је од -
лу чио да све што зна обе ло да ни.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко га че ка те да се јед ног да на вра -
ти. Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау -
то ри сле де ћих по ру ка:

„Че кам да се вра ти мо ја ма ца
Це ца, ко ја је пре пар ме се ци ише -
та ла из дво ри шта и од та да јој се
гу би сва ки траг.” 064/2120...

„Сви бив ши, али са мо на сат-
два, чи сто да ви де ка ко сам ус пе ла
без њих, па не ка иду, да ле ко им
ле па ку ћа.” 063/3732...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње шта је за вас нај -
зна чај ни ји улов:

„Ми сли ла сам да је то муж, али
пре ка сно сам схва ти ла да он до ла -
зи у па ке ту са сво јом ма мом.”
064/4778...

„Ше сти ца на ис пи ту.” 062/2343...
Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 19. фе бру а ра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „За шта се нај ви ше вре ди
бо ри ти?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

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

Го ди не 1249.
уми ре њен
муж, сул тан
Егип та и Си -
ри је, унук
Са ла ди но вог
бра та. Са -
крив ши ње -
го ву смрт,
она ста је на
че ло ма ме -
луч ке вој ске
и за ро бља ва
Све тог Лу ја у
би ци код Ман су ре. Цео Еги пат јој
је за хва лан. Она та да уби ја пре -
сто ло на след ни ка и по ста је вла дар -
ка. Вер ске вла сти и баг дад ски ка -
лиф те шко при хва та ју же ну на пре -
сто лу јед не му сли ман ске зе мље...

„Ка и р ска
султана” 

Ди ме Дру би

„Трај но
забележе но”

Едвар да Сно у де на

Два чи та о ца ко ји до 19. фе бру а ра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Шта је оста ло трај но за бе ле -
же но у ва шој гла ви?”, на гра ди ће -
мо по јед ном књи гом. Од го во ре ће -
мо об ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Док не от пад не фле ки ца на ци пе ли
или се не по ква ри рај сфер шлус на
оми ље ним чи зма ма, ни смо ни све -
сни ко ли ко су нам обу ћа ри ва жни. У
на шем гра ду их има ма ло, али су сви
мај сто ри свог за на та. Не ки чак и пра -
ве но ве ци пе ле...

Сва ки дан но ви иза зов

Јо ван Кур јач ки (59) ско ро три де сет
го ди на по пра вља ци пе ле, иа ко то ни -
је био ње гов пр во бит ни из бор.

– Ра дио сам у Ста кла ри на те шком
рад ном ме сту и же лео сам да га про -
ме ним. Мој па ше ног је био обу ћар,
гле дао сам ка ко он ра ди и учио од
ње га, па сам ка сни је по чео и сам да
по пра вљам обу ћу – при ча Јо ван.

Ни овај по сао ни је лак, али му је за -
ни мљив. Стал но се не што но во дешава.

– До но се и но ву и ста ру обу ћу. Не -
ко ме тре ба са мо да се ци пе ла ма ло
про ши ри, же не нај че шће ме ња ју фле -
ки це, обу ћа се до ста уши ва и ле пи...
Кад ви дим да се не ка по прав ка не ис -
пла ти, увек сам искрен и ка жем му -
ште ри ји – при ча Јо ван.

Кроз рад њу
стал но про ла зе
му ште ри је, мај -
стор увек има с
ким да раз ме ни
ре че ни цу-дв е.

– Же не уме ју
да сми сле не ве -
ро ват не ства ри,
тра же не што
што је го то во
не мо гу ће из ве -
сти на обу ћи.
Оне су чу до!
Али ако је ио ле
мо гу ће, ја ра -
дим – ка же, до -
да ју ћи да ће
рад њу на сле ди -
ти и ње гов син,
ко ји је из у чио
за нат.

Док тор за обу ћу

Пе тар Па вло вић (57) учио је обу ћар -
ски за нат од 1978. до 1980. го ди не у
фа бри ци „Иво Кур јач ки”. Од два на -
ест ђа ка са мо је он по за вр шет ку шко -
ле до био по сао и остао у фа бри ци. У
тој пан че вач кој фа бри ци је ра дио пу -
не две де це ни је, а са да већ се дам на -
ест го ди на има сво ју за нат ску рад њу.

– Не мам на ме ру да пре ки дам ни
ка да одем у пен зи ју, ра ди ћу док сам
жив. Во лим свој по сао и знам да га
ра дим. Док  сам ра дио у фа бри ци,
увек сам се тру дио да за да так мак си -
мал но по ште но од ра дим. Не умем да
фу ше ри шем. Пе дан тан сам и сма -
трам се бе ја ко до брим обу ћа ром – ка -
же нам Пе тар.

Од ка да је бу вљак по стао по пу ла -
ран, љу ди ма ње по пра вља ју обу ћу, јер
по вољ но ку пу ју по лов ну и екс трем но
јеф ти ну но ву ки не ску обу ћу.

– Она је на о ко ле па, али је пра вље -
на од ло ших ма те ри ја ла и обич но не
мо же да се по пра ви кад се оште ти.
Љу ди је ипак ку пу ју, јер не ма ју па ра
за бо ље. Али и да ље има оних ко ји
во ле да уло же но вац у до бар пар ци -
пе ла. И ја сма трам да се ко жна обу ћа
ви ше ис пла ти – при ча Пе тар.

У се ћа њу му је оста ла јед на стал на
му ште ри ја, сто ма то лог, ко ји му је го -
во рио: „Ти си док тор за ци пе ле, а ја
за зу бе!”

Вре ме на су та ква, па при хва та да
ра ди и оно што ни је ње гов основ ни
по сао – по пра вља та шне, а шио је ка -
ја се и огла ве за ко ње.

– Не ка да ми не ко до не се ја ко ста -
ре ци пе ле и же ли да их вра тим у жи -
вот. Чо век ми је ре као: „Оспо со би 
ми ово, не пи там шта ко шта”, и ста -
вио ми на те згу ци пе ле ста ре че тр де -
сет пет го ди на. По ку шао сам да га

одвратим, али је ре као да је емо тив -
но ве зан за њих, па сам их ис кр пио
да се што ма ње ви ди ко ли ко су ста ре
– при ча Пе тар.

Кад не што не мо же да се по пра ви,
он то и ка же му ште ри ја ма.

– Ако ја ни сам за до во љан оним што
сам ура дио, не мо же те би ти ни ви.
Во лим ка да не што ура дим то ли ко до -
бро да из гле да као да је иза шло из
фа бри ке и ка да ми му ште ри ја пру жи
ру ку и ка же: сва ка част! – ка же за до -
вољ но Пе тар.

Осмех и задовољ ство

Сло бо дан Ге ра си мов ски (50) има ви -
ше за на та у сво јим ру ка ма, али је де -
ве де се тих од лу чио да се ба ви обу ћар -
ством. Отац, мај стор у руч ној из ра ди
ци пе ла, с вре ме ном је по стао и тех -
нич ки ди рек тор у фа бри ци обу ће.

– До 1995. сам др жао рад њу, а он -
да сам оти шао на же ле зни цу и та мо
остао све до 2017. го ди не. Али за
при ја те ље и ком ши лук по пра вљао
сам ци пе ле и та шне с вре ме на на
вре ме, тек да не за бо ра вим за нат.
По след ње две го ди не опет имам рад -
њу – при ча Сло бо дан.

Ка же да овај по сао ни је те жак, са -
мо тре ба има ти во љу. Та ко ђе, тре ба
во ди ти ра чу на о хи ги је ни, јер „ци пе -
ла сву да про ђе”.

– Стал но има не ких ино ва ци ја у
из ра ди обу ће. Ква ли те тан пар мо же -
мо да сре ди мо као да је иза шао из
фа бри ке, а јеф ти на обу ћа се те шко
по пра вља. Ако на оне ци пе ле ко је ни -
су ко жне ка не ле пак, оста не фле ка. И
ђо но ви су ло ши, од ле пљу ју се и кр ње.

Те шко је не ка -
да об ја сни ти
му ште ри ји да је
бе сми сле но и
не мо гу ће по -
пра вља ти та кве
ци пе ле – об ја -
шња ва он.

Јед ном је
имао да по пра -
ви сло је ви ти
ђон, око ло пре -
сву чен не ка -
квим ти гра стим
ма те ри ја лом. За
то је тре ба ло до -
ста вре ме на, јер
је ра дио слој по
слој. Ци пе ла је
би ла ску па. Кад
је за вр шио,

муште ри ја се оду ше ви ла и ре кла да
јој је улеп шао це лу го ди ну.

– Има оних ко ји се ве жу за обу ћу,
па је но се и пре ко де сет го ди на. Или
се љу ди се те да на та ва ну има ју ци пе -
ле ко је су опет ушле у мо ду, па же ле
да их по пра ве и но се по но во. Ја сам
нај срећ ни ји ка да ви дим за до вољ ство
на њи хо вом ли цу. Во лим да ура дим
ква ли тет но и да то ле по из гле да – за -
кљу чу је Сло бо дан.

Чи зме од нер ца

Ду шан Нај дов ски (54) као мла дић је
по се тио фа бри ку обу ће у ко јој је ра -
ди ла ње го ва ку ма и ја ко му се до па ло
ка ко све то из гле да. По чео је да 1983.
та мо да учи за нат и на кон три ме се ца
се и за по слио.

– За раз ли ку од са мо стал ног ра да,
та мо си ра дио на јед ној ма ши ни, увек
исти по сао. За рад у за нат ској рад њи
по треб на су ти три фа кул те та, јер ов -
де сва ког да на имаш не што но во.
Учиш док си жив! – ка же Ду шан.

До да је да овај
по сао ни је те -
жак, али не мо -
же да се ра ди
ме ха нич ки, већ
мо ра да се раз -
ми шља.

– Има ју љу ди
раз не зах те ве.
Ско ро сам је дан
пар ви со ких чи -
за ма, по пут
мар тин ки, скра -
ћи вао и уба цио
рај сфер шлус.
За тим, че сто
тра же да по диг -
нем ђон они ма
ко ји има ју ор -
то пед ске про -
бле ме. А јед ној
де вој ци сам чак пре свла чио ци пе ле у
кр зно од нер ца! Мо раш да бу деш и
кре а тор и да имаш иде ју. По го то во с
мла ди ма. Они се не пре ста но оду ше -
вља ва ју ка ко ми је не што па ло на па -
мет – об ја шња ва нам Ду шан.

С ци пе ла ма мо же ско ро све. Да
скра ти шпиц, про ме ни шти кле и ђон,
да их офар ба, про ме ни мре жи цу на
па ти ка ма...

– Не дав но сам ба цио ку ти ју пу ну
по пра вље не обу ће по ко ју ни ко ни је
до ла зио, де ша ва се и то. Не кад за бо -
ра ве, не кад не ма ју нов ца да пла те.
Ина че, осам де сет од сто му ште ри ја су
ми же не. Да њих не ма, сви обу ћа ри
би мо гли да по за тва ра ју рад ње – ка -
же он.

Овим за на том се ба ви и ње гов син,
ко ји је је дан од нај мла ђих обу ћа ра у
Пан че ву.

– Због мла дих и пра ти мо трен до ве
и на ба вља мо увек но ве ма те ри ја ле.
Сви су срећ ни кад им ка жеш да имаш
све што тре ба да се њи хо ва оми ље на
обу ћа по пра ви – за кљу чу је Ду шан.

Кре а тор и ино ва тор

Пе тар По љак (65) ап сол ви рао је хе -
ми ју на При род но-ма те ма тич ком фа -
кул те ту и ди пло ми рао на сме ру за ко -
жу на Ви шој тех нич кој и тех но ло шкој
шко ли. Упи сао се та мо ка ко би од ло -
жио од ла зак у вој ску, а ни је ни са њао
да ће то би ти ње гов жи вот ни по зив.

– Шко ло вао сам се и учио за на те и
знам да на пра вим све од ко же. Знам
и да по пра вљам, али то из бе га вам.
Ра ни је су шу сте ри би ли на гла су, јер
су љу ди ку по ва ли руч но пра вље не ци -
пе ле. Сад, кад је пре о вла дао фа брич -
ки на чин про из вод ње, њи хов ста тус
се про ме нио – при ча нам Пе тар.

Он је не ко вре ме по сле за вр ше не
шко ле био је ди ни ин же њер у фа бри -
ци обу ће „Иво Кур јач ки”. До био је
по сао кре а то ра.

– Об ја сни ћу вам ка ко се ме ња мо да.
Код жен ске обу ће се ме ња ју са мо об -
лик шпи ца и ви си на шти кле, а код му -
шких шпиц. Да би обу ћа од го ва ра ла
зах те ви ма ана то ми је, тре ба ло би код
же на да ви си на шти кле у ми ли ме три -
ма бу де јед на ка бро ју обу ће, а код му -
шка ра ца ми нус два де сет – ка же Петар.

Он је у фа бри ци ра дио до 1997. го -
ди не. Као кре а тор је осво јио пр ву на -
гра ду по тро ша ча на За гре бач ком ве -
ле сај му. Ци пе ле ко је је кре и рао про -
из во ди ле су се од 1987. до 1990. го -
ди не, а осам де сет од сто се из во зи ло у
Ру си ју. За хва љу ју ћи том мо де лу, про -
из вод ња у фа бри ци је ско чи ла са пет -
сто на осам сто па ри са истим рад ним
ка па ци те ти ма. Ка же, за ра ђи ва ли су
сјај но. Ка да је фир ма про па ла, он се
оса мо ста лио. У из ве сном пе ри о ду био

је је ди ни про из во ђач елек тро и зо ла -
ци о них ци пе ла у Ср би ји, а од 2005.
го ди не ши ри свој асор ти ман.

– Уса вр ша вам се кон стант но. Же -
лео сам да пра вим опан ке и то сам
на у чио. Са ра ђу јем с ви ше фол клор -
них удру же ња. По след ње ци пе ле сам
на пра вио за филм „Мон те ви део, Бог
те ви део”. Од ше зде сет три па ра ко -
пач ки по ла је оти шло за тај филм, а

дру га по ло ви на
за филм Ра де та
Ш е р  б е  џ и  ј е
слич не те ма ти -
ке, ко ји је сни -
ман у Ма ке до -
ни ји. По сао сам
до био пре ко Ју -
го сло вен ског
драм ског по зо -
ри шта – при ча
Пе тар.

За ње га је,
ка же, нај те же
скло пи ти обу ћу,
на пра ви ти ђон,
п р и  п р е  м и  т и
ци пе лу за ле -
пље ње, али не -
ма ве ћег за до -
вољ ства од оног

кад на кра ју све до ђе на сво је ме сто.
– Не што за ми слиш, па то на цр таш,

узи маш ме ре пре ма ка лу пу... Мо раш
да па зиш, јер је сва ки ми ли ме тар ва -
жан. Гре шке се од мах ви де. Све мо ра
да лег не. Он да ши јеш, ма, ди во та јед -
на од по сла! – ка же он.

Пе тар се у по след ње вре ме пре те -
жно ба ви ши ве њем ко жних пр слу ка
за бај ке ре и тор би.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ ОБУ ЋА РИ

ЧА РОБ ЊА ЦИ ЗА ЦИ ПЕ ЛЕ

Душан Најдовски

Јован Курјачки

Слободан Герасимовски

Петар Павловић

Петар Пољак
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Жа кли на Киш Јо цић (56) ро -
ђе на је у Бе чу, a у сед мој го -
ди ни се до се ли ла у Пан че во.
Пи са њем и му зи ком се ба ви
од ра не мла до сти, ком по ну је,
сви ра кла вир и ги та ру. Би ла
је соли ста у мно гим по зна тим
хо ро ви ма у зе мљи. Ди пло ми -
ра ла је на Фи ло ло шком фа -
кул те ту у Бе о гра ду – ен гле ски
језик и књи жев ност, а у пре -
во ди лач ке во де је упло ви ла
пре де сет го ди на, као суд ски
ту мач за ен гле ски је зик. Са -
рад ник је међу на род них ор га -
ни за ци ја за про на ла же ње љу -
ди и спа ја ње по ро ди ца и на -
уч но струч ни прево ди лац с ди -
пло мом Удру же ња пре во ди ла -
ца Ср би је. Пре ве ла је три лер
Мај кла Рид па та „По но во у
игри”. На пи са ла је три ро ма -
на: „Врх гре ха”, „Пе чат у цр -
ве ном вос ку” и „Дру га шан са”,
а у при пре ми је и че твр ти.
Уда та је и има две ћерке.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ро ђе ни сте у Бе -
чу. Ко је пр ви из ва ше по ро ди -
це жи вео та мо и ка ко сте се и
за што вра ти ли у Ср би ју?

ЖА КЛИ НА КИШ ЈО ЦИЋ:
Мо ји ро ди те љи су се оти сну ли
у Беч убр зо на кон вен ча ња.
Отац је био про фе си о нал ни
фуд ба лер и скло пио је уго вор
са чу ве ном беч ком „Ви је ном”,
за ко ју је играо не ко ли ко

година. По вра так у Ср би ју, од -
но сно та да шњу Ју го сла ви ју,
покло пио се са за вр шет ком ње -
го ве про фе си о нал не спорт ске
ка ри је ре и же љом да ја, у сво -
јој зе мљи, на свом је зи ку, поч -
нем да по ха ђам пр ви раз ред
основ не шко ле.

l Од ка да жи ви те у Пан че -
ву? Ка ко је из гле дао ваш пр ви
су срет са овим гра дом?

– У Пан че во сам сти гла с не -
пу них се дам го ди на. То ни је
био мој пр ви су срет са овим
гра дом. Че сто смо из ино стран -
ства до ла зи ли у Пан че во на
лет њи од мор. Не се ћам се пр -
вог су сре та, али се се ћам свог
сла бог по зна ва ња срп ског је -
зи ка ка да сам кре ну ла у пр ви
раз ред основ не шко ле. Од ро -
ђе ња, све до сед ме го ди не, жи -
ве ла сам у Ау стри ји, Не мач кој
и Хо лан ди ји, да би се тај тренд
се ље ња на ста вио то ком го ди на
мог пу бер те та, жи во том у Ли -
би ји, Ира ку и на Ки пру. Ина -
че, што се ти че Пан че ва, мо ји
пре ци га на ста њу ју без ма ло два
ве ка.

l Где сте се шко ло ва ли и ка -
ко пам ти те тај пе ри од?

– Шко ло ва ла сам се где се
мо гло (смех). Углав ном у та -
да шњој Ју го сла ви ји, али и у
Баг да ду (Ирак) и Бен га зи ју (Ли -
би ја), где су та да по сто ја ле ју -
го сло вен ске шко ле за де цу рад -
ни ка из Ју го сла ви је. Па ра лел -
но с по ха ђа њем тих шко ла,
ишла сам у ин тер на ци о нал не
шко ле у ко ји ма је на ста ва би -
ла ор га ни зо ва на на ен гле ском
је зи ку. Био је то леп, али и те -
жак пе ри од мог жи во та. Та ман
скло пи те не ко (деч је) при ја -
тељ ство и по но во се се ли те –
но ви дом, но во окру же ње, но -
ви љу ди.

l Ка да је му зи ка ушла у ваш
жи вот?

– Му зи ка ме је оп чи ни ла у
ра ном де тињ ству. Оно што ме,
чи ни ми се, раз ли ку је од ве ћи -
не љу ди ов де, је сте вр ста му зи -
ке ко ју сам пр во за во ле ла. Би ла
је то кла сич на му зи ка, ко ју сам

слу ша ла у вр ти ћи ма у Бе чу и
Салц бур гу. Има ла је сна жан ути -
цај на ме не; и да нас, кад чу јем
вал цер, имам ути сак да сам ма -
ла и да с про зо ра ста на ви дим
ау стриј ска бр да. С пет на ест го -
ди на сам за вр ши ла ни жу му -

зич ку шко лу у Пан че ву, од сек
кла вир, а већ пар го ди на ка -
сни је има ла сам свој бенд. На -
рав но, ути ца ји у ти неј џер ским
го ди на ма би ли су дру га чи ји, а
у скла ду с њи ма и вр ста му зи ке
ко ју сам слу ша ла и ком по но ва -
ла. У сво ју би о гра фи ју сам упи -
са ла и на ступ на „Ги та ри ја ди”
да ле ке 1983. го ди не са две ау -
тор ске ком по зи ци је, као и број -
не на сту пе с хо ро ви ма под ди -
ри гент ским па ли ца ма ве ли ких
име на на шег хор ског пе ва ња.
Му зи ка је увек би ла све при сут -
на у мом жи воту.

l За вр ши ли сте Фи ло ло шки
фа кул тет, ен гле ски је зик и

књижев ност. Да ли сте се ба -
ви ли пи са њем већ та да?

– Ка жу да се пи сци од ро ђе -
ња ба ве пи са њем, са чи ме се у
пот пу но сти сла жем. Пи са ла сам
пе сме од де тињ ства, по том крат -
ке при че, осва ја ла на гра де на

школ ским так ми че њи ма, да бих
се, истин ски, упу сти ла у пи са -
ње тек мно го ка сни је.

l Ка да сте на пи са ли пр ву
књи гу? Под ко јим окол но сти -
ма је об ја вље на?

– Пр ву књи гу сам на пи са ла
2009. го ди не. Об ја вље на је у из -
да њу „Ла гу не”, ко ја је до та да
об ја ви ла ру ко пи се је два два де -
се так до ма ћих ау то ра. „Ла гу на”
је го ди на ма има ла прин цип да
об ја вљу је са мо пре во де ро ма на
ино стра них ау то ра, те је за ме -
не из ла зак ро ма на у из да њу те
из да вач ке ку ће био из у зет на
част. Од мах на ред не го ди не,
2010, иза шао је и мој дру ги

роман, ко ји је по сти гао леп успех
у зе мљи и у ино стран ству. Тај
ро ман, „Пе чат у цр ве ном вос -
ку”, пре ве ден је у Фран цу ској и
та мо об ја вљен 2013. го ди не.

l Са да спре ма те че твр ту књи -
гу. Мо же те ли не што да ка же -
те о њој?

– Тре ћи ро ман сам из да ла у
соп стве ној ре жи ји 2012. го ди -
не. Са да спре мам че твр ти ро -
ман, ба зи ран на исти ни тој при -
чи же не ко ја је пре жи ве ла Ау -
швиц. Њен днев ник сам до би -
ла од при ја те љи це ко ја је има -
ла при ли ку да је упо зна, редов -
но пу ту ју ћи с њом ау то бу сом
на ли ни ји Бе о град –Грац. Не -
по сред но пред смрт по кло ни -
ла је мо јој при ја те љи ци сво је
за пи се, да би, де це ни ју ка сни -
је, па пи ри сти гли до ме не, уз
мол бу да, на осно ву тих ис по -
ве сти, на пи шем ро ман. У овом
тре нут ку не бих от кри ва ла пре -
ви ше де та ља, али на ја вљу јем
из ла зак ро ма на до кра ја го ди -
не.

l Ин те ре сан тан је по да так
да се ба ви те про на ла же њем љу -
ди и спа ја њем по ро ди ца. Ка ко
је то по че ло? Шта кон крет но
ра ди те?

– По стру ци сам суд ски ту -
мач за ен гле ски је зик. У па у за -
ма ра да на пре во ди ма струч них
тек сто ва, тен де ра и оста лих ма -
те ри ја ла, че сто сам од ла зи ла на
ин тер нет и на и ла зи ла на раз не
жи вот не при че. Уз гред, и из њих
сам по вре ме но цр пе ла ин спи -
ра ци ју за пи са ње. Спон та но сам
ре ши ла да се укљу чим у по тра -
гу за љу ди ма ко је су тра жи ли
њи хо ви нај бли жи. Убр зо се по -
ка за ло да сам та лен то ва на за тај
по сао. Про на шла сам осо бе ко -
ји ма ни Цр ве ни крст де це ни ја -
ма ни је ус пео да уђе у траг.

l Да ли има те по да так ко -
ли ко сте по ро ди ца до са да
споји ли и ка кав је осе ћај ка да
се то де си?

– Не мам кон крет не по дат -
ке, али имам сто ти не пи са ма
за хвал но сти упу ће них од љу ди
ко ји ма сам на шла мај ку, сестре,

бра ћу, ку мо ве и та ко да ље. Спо -
ји ла сам осо бе ко је су из гу би -
ле ме ђу соб ни кон такт услед
рат них не сре ћа де ве де се тих,
али и оне ко је су кон такт из гу -
би ле из дру гих раз ло га. Осе ћај
је нео пи сив; осим пр во бит ног
ус хи ће ња успе хом, ка сни је сам
че сто осе ћа ла оба ве зу да свој
дар упо тре бим. Ако ме пи та те
ка ко сам про на ла зи ла љу де ко -
ји ма ни ко ни је мо гао ући у
траг, не мо гу да вам дам кон -
кре тан од го вор. За сва ки по је -
ди нач ни слу чај је по сто јао по -
се бан на чин и пут ко јим сам
ишла. На кра ју сам с по но сом
по не ла на зив ху ма не де тек тив -
ке (смех).

l Ко је су основ не ка рак те ри -
сти ке срп ске ди ја спо ре да нас?

– Ни је ла ко од го во ри ти на
ово пи та ње. Ди ја спо ра се да -
нас, ре кла бих, де ли на ви ше
гру па. Ве ћи ну чи не они ко ји
су из бе гли за вре ме по след -
нњих ра то ва, по ти снув ши сво -
јим бро јем љу де ко ји су, пре
ви ше од по ла ве ка, оти шли из
еко ном ских раз ло га. На жа лост,
по но во смо све до ци ве ли ког
исе ља ва ња, са да не са мо из еко -
ном ских не го и из ци ви ли за -
циј ских раз ло га. Све у све му,
по сто је они ко ји и да ље осе ћа -
ју жал за отаџ би ном, они ко ји
не ма ју где да се вра те, али и
они ко ји ви ше не ће да чу ју за
сво ју зе мљу.

l У ком по слу нај ви ше ужи -
ва те?

– У пи са њу, де фи ни тив но,
ма да за то имам ја ко ма ло вре -
ме на. Те шко је у на шој зе мљи
жи ве ти од пи са ња.

l На шта сте нај ви ше по но -
сни до са да?

– На сво ју по ро ди цу, по себ но
на де цу. Имам две пре кра сне,
успе шне кће ри. Њи хов успех,
вас пи та ње и став пре ма жи во ту
сма трам сво јим нај ве ћим до -
стиг ну ћем у жи во ту. По но сна
сам, баш сам по но сна, за бо ра -
ви те на све прет ход но што сам
вам ре кла из сво је биогра фи је.

Мир ја на Ма рић

Јед но од нај ве ћих стра ти шта у
Евро пи, на ко ме су на ци сти то -
ком Дру гог свет ског ра та стреља -
ли ви ше од 12.000 Је вре ја, Ср ба
и Ро ма, на ла зи се на шестом ки -
ло ме тру пу та Пан че во –Ја бу ка.
На том ме сту да нас је спо ме ник
ко ји под се ћа на фа шистич ки те -
рор и њи хо во стра дање.

Уби ства љу ди чи ја је је ди на
кри ви ца би ла то што су при па -
да ли за на ци сте ма ње вред ним
на ци ја ма по че ла су од мах по -
сле оку па ци је Ју го сла ви је 1941.
го ди не и вр ше на су на ред не
три го ди не без пре стан ка. Не -
мач ки вој ни ци су ту сва ко днев -
но до во зи ли пу ним ка ми о ни -
ма и стре ља ли Је вре је, Ср бе и
Ро ме из Пан че ва и дру гих ме -
ста с те ри то ри је ју жног Ба ната.

По ред њих, на Стра ти шту су
стра да ли и за то че ни ци из дру -
гог на ци стич ког ло го ра у Пан -
че ву – Сви ла ре, као и они ко ји
су би ли за тво ре ни на Ста ром
сај ми шту и на Ба њи ци. У до -
ку мен ти ма из тог вре ме на оста -
ло је за бе ле же но да су на ци сти
по чи ни ли дво стру ки зло чин:
по ред то га што су на Стра ти -
шту го то во че ти ри го ди не уби -
ја ли љу де, сре ди ном апри ла
1944. го ди не су от ко па ли све
ле ше ве, а он да их спа ли ли, да
би пот пу но при кри ли све тра -
го ве сво јих не де ла. То за ти ра -
ње тра го ва зло чи на тра ја ло је
три ме се ца.

У же љи да трај но обе ле жи ме -
сто на ко ме су на ци сти вршили

стре ља ња по сле рат на ко му ни -
стич ка власт је 1970. го ди не
на ре ди ла ар хи тек ти Не бој ши
Де љи да осми сли спо ме ник ко -
ји ће асо ци ра ти на зло чи не на -
ци ста. На кон не ко ли ко из ме -
на пр во бит ног идеј ног ре ше -
ња он је то и ура дио и спо ме -
ник је за вр шен 22. но вем бра
1981. го ди не.

На жа лост, тај мо ну мент, ко -
ји је по диг нут да би веч но под -
се ћао на стра да ње хи ља да љу -
ди, и сам је стра дао због кра -
дљи ва ца ко ји су с ње га ви ше
пу та под окри љем но ћи кра ли
ко ма де брон зе и ме син га, а ка -
сни је их као се кун дар не си рови -
не пре про да ва ли на от па ди ма.

Про це ње но је да је Стра ти -
ште оскр на вље но бар де сет пу -
та, а ко ли ко су ло по ви би ли

безду шни, све до че и по да ци да
је на том ме сту по кра де на и
елек трич на ин ста ла ци ја. Ван -
да ли ма ни то ни је би ло до вољ -
но, па су по чу па ли ка бло ве, чиме
је пот пу но оне спо со бље на ра -
све та. Ште та ко ја је на не та због
тих ди вља ња би ла је огром на.

На сре ћу, Стра ти ште је по -
сле мно го го ди на то ком ко јих
је би ло за пу ште но и за ра сло у
ко ров пре три го ди не об но вље -
но за хва љу ју ћи ак ци ји ко ју је
по кре ну ло Ми ни стар ство за
рад, со ци јал ну по ли ти ку и бо -
рач ка пи та ња. За ту на ме ну је
уло же но че тр на ест ми ли о на
ди на ра. То ком ре кон струк ци је
спо ме ник је очи шћен и вра ће -
ни су му ме тал ни де ло ви ко ји
су не ста ли, као и брон за ни диск
са сти хо ви ма Вас ка По пе и

симбо ли ма кр ста, Да ви до ве зве -
зде и точ ка, ко ји пред ста вља ју
успо ме ну на стра да ње Ср ба, Је -
вре ја и Ро ма.

Сем то га, на спо ме нич ком
ком плек су је по ста вље но и осам
ре флек то ра, као и исто то ли ко
ка ме ра за ви део-над зор ко је су
по ве за не с По ли циј ском упра -
вом у гра ду, за хва љу ју ћи че му
на Стра ти шту ви ше не ма ло -
по ва и кра ђа.

На жа лост, у Пан че ву и око -
ли ни има оних ко ји на Стра -
ти ште од ла зе за Пр ви мај на
пик ник и ро шти ља ње. Та ко
не што је ап со лут но не при ме -
ре но на ме сту где је стре ља но
из ме ђу де сет и два на ест
хиљада љу ди и где се ода је
по шта жр тва ма на ци стич ког
без у мља. М. Г.

Спонтано сам решила
да се укључим у
потрагу за људима
које су тражили
њихови најближи.
Пронашла сам особе
којима ни Црвени
крст деценијама није
успео да уђе у траг.

Жаклина Киш Јоцић

НА ША ГО ШЋА: ЖА КЛИ НА КИШ ЈО ЦИЋ, СПИ СА ТЕ ЉИ ЦА

У ПО ТРА ЗИ ЗА ЛЕ ПИМ РЕЧИМА И НО ТА МА, 
И НЕСТАЛИМ ЉУ ДИ МА
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СТРАТИШТЕ КОД ЈАБУКЕ

Успомена на време зла Миле Мајсторовић
(1952–2020)

У суботу, 8. фебруара, спортским
Панчевом се проширила тужна вест
– умро је Миле Мајсторовић.

Популарни Мића Мајстор је прве
рукометне кораке начинио 1966. го-
дине, а потом је постао део и новоо-
сноване „Динамове” школе рукоме-
та која је радила под будним оком
врсног стручњака Токија Рагуша.

Мајсторов таленат је био одмах
уочљив, па је већ с непуних седам-
наест година дебитовао у првој еки-
пи „Динама” на утакмици у Загребу. Поверење му је оправ-
дано указао наш легендарни рукометни тренер Роби Сене-
ши. Миле Мајсторовић је за први тим „Динама” одиграо
осамдесетак утакмица и притом постигао тридесетак голо-
ва. Али статистика није бележила оно у чему је Мића Мај-
стор био прави велемајстор – луцидно проигравање саигра-
ча и стварање прилика да они постижу голове...

Његова крхка конституција није издржала све већу ро-
бустност врхунског рукомета, па је своје умеће у овом спор-
ту приказао у неколико околних места и у нижим рангови-
ма такмичења.

А када је одлучио да се повуче с терена, није могао и из
рукомета. Није се задржао дуго као судија, сам је био све-
стан да за то једноставно није предодређен, али се зато као
тренер, стваралац и вођа, задржао дуго – све док му је здра-
вље то дозвољавало. Свој креативни рукометни печат оста-
вио је у клубовима из околних места, јуниорској екипи „Ди-
нама”, а врхунац тренерске каријере доживео је с почетка
двехиљадитих, као тренер популарних панчевачких „мале-
них” – Женског рукометног клуба „Динамо”.

Миле Мајсторовић је многим играчима и играчицама дао
свој лични рукометни имиџ – креативност, виспреност, све-
видост... Препознаће се они сами, а и пратиоци рукометних
збивања у граду их свакако препознају...

На крају још нешто, али не мање важно: Миле је био један
од иницијатора формирања Удружења рукометних ветерана
„Динама”, које још увек постоји и веома је активно.

Хвала и збогом, наш (веле)Мајсторе!

IN ME MO RI AM
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински

ИСПОРУКА ОДМАХ

Бесплатна достава
на кућну адресу

061/176‐34‐08

(2
/2

8
5

9
7

1
)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, ката-

лизатора, продаја делова,

долазим на адресу.

069/203-00-44, 

066/409-991. (288426)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, од 70 до

1.600 евра. 

062/193-36-05. (288785)

ОТКУП свих врста возила,

брза исплата до 5.000 евра.

064/300-40-01. (288615)

КУПУЈЕМ аутомобиле од

90 до 1.800 евра, стање

небитно. 063/165-83-75.

(288786)

WV CADY 2005. годиште,

2.0, ТДИ, теретни, хитно,

2.200 евра. 063/256-191.

(288753)

ОПЕЛ корса Д, 2007, 1.3,

мултиџњет, спорт, шест

брзина. Хитно, 2.500

евра. 063/256-191.

(288753)

ПРОДАЈЕМ хаварисан си-

троен ксара дизел. Тел.

060/050-46-22. (288631)

МЕРЦЕДЕС бенз. ЦДИ,
путнички, у супер стању,
власник. 063/436-863.
(288767)

ОПЕЛ астра 2005, карав-
на, стање без улагања,
екстра, власник. 
063/436-863. (288767)

ГРАНДЕ пунто 1.9, мулти-
џет, 2007, петора врата,
фул опрема. 064/130-36-
02. (288665)

ГРАНДЕ пунто 1.4, 2006,
троје врата, фул опрема,
на име. 064/130-36-02.
(288665)

РЕНО клио дизел, 2003,
1.5 ДЦИ, 3 В, бео, одли-
чан. 064/142-55-93.
(288705)

ПРОДАЈЕМ хаварисан си-
троен ксара дизел. Тел.
060/050-46-22. (288631)

ПРОДАЈЕМ пежо 106 1,
регистрован до 04-
01/2020. 061/241-96-28.
(288634)

ФОРД КА 1.3, 2002. реги-
строван, прва боја, 850
евра. 063/140-62-92.
(288675)

ПОЛО 1.4, 2003, петора
врата, фул опрема, реги-
строван. 064/130-36-02.
(288665)

ДАЧИЈА логан, 1.4, 2006,
фул опрема, није реги-
стрована. 064/587-50-24.
(288665)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2005, регистрован.
060/311-29-64. (288732)

ПЕЖО 1.1, 2001, 3 В, 
металик плав, атестиран
плин, гаражиран, добар.
064/856-60-65. 
(288705)

ПРОДАЈЕМ опел зафиру,
годиште 2002, нереги-
строван, цена 2.300 евра.
063/278-421. (288319)

НА ПРОДАЈУ астра Х, 1.7,
ЦДТИ, караван, 2007.
глдиште. 065/332-12-59.
(288549)

ФОРД фијеста, 1998. го-
диште, нерегистрован,
још један у деловима, це-
на договор, звати после
17 сати, +4676 920-7966
vi ber 064/525-77-85.
(1288618)

300-820, 300-830
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igracaka i raznih poklona

Tapeta samolepljivih

ПРОДАЈЕМ халу недовр-
шену са плацем од 20
ари. 063/389-972.
(288740)

БРЕСТОВАЦ, 84 квм,
укњижена, 7 ари, 16.500,
Самош, 137 квм, 29 ари,
12.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (288784)

КОЗЈАК, ова, две етаже,
160 квм, 37 ари, прелепа,
22.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (288784)

ПЛАЦ 6 ари, 1/1, три куће
100 + 70 квм + 60 квм,
посебан улаз и бројила,
30.000 евра фиксно. Хит-
но, 063/721-62-13.
(288780)

ПЛАЦ, Миса, 4.42 ара,
папири, вода, 19.500.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (288784)

КУЋА, 100 квм, 4 ара,
20.000, реновирана, усе-
љива, Козарачка.
063/721-62-13. (288779)

КУЋА, нова монтажна, 70
квм, 15.000 евра. Коза-
рачка. 063/721-62-13.
(288779)

КУЋА, 60 квм, 13.000
евра, 1/1, Козарачка, 2
ара. 063/721-62-13.
(288779)

СТАН, 40 квм, улица 7. ју-
ла, Црна мачка, први
спрат, реновиран. Вреди
погледати, 30.000 евра.
Није фиксно. 061/149-27-
22. (288066)

ПРОДАЈЕМ стан, нова
Миса, 98 квм, хитно.
064/944-40-79 (288583)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
10 ари, викендица, струја,
вода, 18.000. (679), „Трем
01”, 0673/836-23-83.
(288604)

ПРОДАЈЕМ трособан дво-
ришни стан у Војловици,
канализација, плац.
0’64/212-32-94. (288610)

ВОЈЛОВИЦА, 20 ари, 240
квм, одлична, 93.000. Ми-
са, три етаже, 240,
65.000. (338), „Јанко-
вић”м 348-025. (288614)

КУЋА, центар, две етаже.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (288626)

КУЋА, 280 квм, Глогоњ,
центар, три стамбене је-
динице, локал.
060/044-41-84. (288641)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа 12
ари плаца, подрум, по-
моћне просторије,
Старчево. 065/262-40-30.
(288654)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 49 ари, Новосељан-
ски пут. бр. 31.
064/131-42-02. (288680)

ЦЕНТАР, дворишна кућа,
76 квм, 1.5 ар, 44.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(288714)

ПЛАЦ, центар, 18 ари.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (288626)

НОВА МИСА,  180 квм,
гаража, 1.5 ар, 59.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (288718)

КУЋА, центар, нова лук-
сузна, за уживање и
бизнис, 196 квм, власник,
137.000 евра, договор.
063/232-757. (288567)

АМК продаје – Тесла, ку-
ћа 170 квм, 4 ара, само
87.000. 061/262-08-44.
(288589)

ПРОДАЈА богатог имања
у Владимировцу, више од
500 квм, на 28 ари, ново,
лукс, за само 80.000.
АМК, 061/262-08-44.
(288589)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19
ари плаца, Банатско Ново
Село. 066/887-84-00.
(288622)

КУЋА, шири центар, 100
квм, око 3 ара, 85.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(288714)

ПЛАЦЕВИ, градско гра-
ђевинско, погодно за све
делатности. 064/212-52-
52. (288629)

КУПУЈЕМ секундарну си-
ровину, гвожђе, лимузине
за отпад, веш-машине, за-
мрзиваче, телевизоре.
061/322-04-94. (288704)

ОТКУП гвожђа. Долазак
на адресу. Исплата од-
мах. 066/855-99-72
(СМС)

НА ПРОДАЈУ легализован
плац са кућом, стара Ми-
са, 7 ари 064/514-12-98
(СМС)

НА ПРОДАЈУ легализован
плац са кућом. Стара Ми-
са, 7 ари 064/514-12-98
(СМС)

ОМОЉИЦА, строги цен-
тар, продајем
једноипособан стан.
064/021-19-31. (и)

СТАРИ ТАМИШ, новија,
110, четворособан, 6.5
ари, 40.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(288638)

СТАРЧЕВО, усељива ку-
ћа, помоћни објекти, 9.5
ари. Тел. 063/725-99-37.
(288566)

ПЛАЦ на Баваништан-
ском путу, 7 ари, вода,
струја, ограђен. 063/163-
97-17. (288625)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ у
Иванову кућу од 100 квм,
са нуспросторијама на 17
ари, легализовано.
062/415-359, 064/828-36-
26. (288115)

ПРОДАЈЕМ плац на Зла-
тибору, цена 800 евра по
ару. 069/158-63-76.
(288557)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Јабуковом цвету код Бре-
стовца. 069/158-63-76.
(288557)

ПРОДАЈЕМ земљу у До-
лову, потез Ливадице.
319-754, 061/153-34-61.
(288554)

ПРОДАЈЕМ кућу на Зла-
тибору, може замена за
Панчево. 069/158-63-76.
(288557)

ПРОДАЈЕМ плац у Бре-
стовцу, Јабуков цвет на
Дунаву. 069/158-63-76.
(2885579

ШПОРЕТ на бутан и бу-
тан боцу продајем.
013/352-038. (288771)

ПЛИНСКИ камин са два
горионика, повољно.
063/256-191. (288753)

КУПУЈЕМ фрижидере, за-
мрзиваче, веш-машине,
старо гвожђе, телевизоре,
долазим на адресу.
061/148-01-31. 
(288428)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре.
Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (288428)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре.
Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (287761)

КУПУЈЕМО обојене мета-
ле, гвожђе, олово,
акумулаторе, веш-маши-
не, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре.
061/206-26-24. (288704)

КУПУЈЕМ гвожђе, олово,
бакар, месинг, алумини-
јум, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре,
долазимо. 061/321-77-93.
(288704) 

ПРОДАЈЕМ исправну
веш-машину, половне де-
лове веш-машина,
замрзивач. 064/129-73-
60. (288712)

ПРОДАЈЕМ 2 комада ТА
пећи, по 2.5 кв. 060/378-
08-90.  (288747)

ПРОДАЈЕМ кревете на
спрат, душеке, ормаре,
инвентар за купатило.
064/143-52-98. (288707)

ПРОДАЈЕМ мотокултива-
тор ИМТ 506, апарат за
варење, старински писа-
ћи сто, врабца са куком,
кухињске едлементе, ор-
маре, витрину.
064/139-04-48. (288710)

ЈАБУКА зуа ракију, про-
дајем и довозим. Тел.
061/142-23-69. (288719)

АЛФА пећ камин, фрижи-
дер, веш-машина,
комбиновани фрижидер,
ТВ. 063/861-82-66.
(288700)

КОФЕР шиваћа машина,
угаона гарнитура, самач-
ки кревет, сто, столице.
063/861-82-66. 
(288700)

ПРОДАЈЕМ новији кауч
на расклапање и двоја
собна врата дрво-стакло.
062/424-128.(28755)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, перје, плинске боце
и остало покућство.
066/900-79-04. (288530)

ПРОДАЈЕМ собни трена-
жер, као нов, договор за
цену. 061/132-54-21.
(288560)

РАСПРОДАЈА новог на-
мештаја, столови од
4.500, столице од 1.600.
060/600-14-52. (288590)

ТРОСЕД, двосед и фоте-
ља у одличном стању.
Тел. 064/866-23-56.
(2886239

ПРОДАЈЕМ косачицу на
бензин, шпорет на дрва,
АПН 4, перомат. 061/644-
62-07. (288633)

ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кукхињске елемен-
те, судоепра 3.000, нова.
063/773-45-97. (2886439

НА ПРОДАЈУ балирана
детелина, цена повољна.
Тел. 064/539-62-04.
(288647)

ПРОДАЈЕМ пиштољ за-
става М 70, кал. 7.65,
искључиво купцу са уред-
ном дозволом МУП-а.
061/276-96-36. (288662)

МАШИНА WA 583. Тел.
064/121-99-24. (288653)

ПРВОКЛАСНИ прасићи,

јагањци и свиње. Могућ-

ност клања и печења.

060/037-11-96. (288667)

ПРОДАЈЕМ јечам, овас,
кукуруз, пшеницу.
064/306-87-33. (288760)

ПРОДАЈЕМ товне свиње
беле, 120 кг, цена 170 ди-
нара. 064/552-59-49.
(288531)

ФЕЛНЕ и гуме 15 х 195 х
55,, за форд, фелне и до-
бре гуме 17 х 225 х 45, за
пасата, може и замена за
фелне 16 инча. 063/892-
67-29. (288586)

НА ПРОДАЈУ круачи и
прекрупаре, на струју и
ручни. 064/135-10-12.
(288521)

ПРОДАЈЕМ трпезаријски
сто и столице. 062/854-
95-98. (288519)

ПРОДАЈЕМ гаражу на Со-
дари. 060/551-64-50.
(288638)

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

СВИЊСКЕ полутке на
продају. Тел. 060/500-30-
91, 013/632-145. (288360)

ТРОСЕД, две фотеље, ста-
ринска витрина, мушки
бицикли, сеф. 064/290-
46-44. (288540)

ВИЉУШКАР линде Х 25,
1982, мотор дајца, у до-
бром стању.
064/144-37-33. (288522)

ИЗДАЈЕМ гаражу на пр-
вом нивоу
Конструкторове гараже,
Котеж 2.  063/122-55-22.
(288669)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

УПРАВЉАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан на

Стрелишту. 064/420-78-

44. (288578)

ИЗДАЈЕ се потпуно опре-

мљен једнособан стан на

Стрелишту. 067/705-08-

17. (288581)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-

бан стан са грејањем на

ТА пећ. 066/656-28-62.

(288612)

БЕСПЛАТНО собу, кухи-
њу, купатило издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (288533)

ИЗДАЈЕМ мањи стан са
ЦГ, на Маргити. 064/171-
26-69. 

КУПУЈЕМО станове, куће,
исплата одмах. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-
83. (288604)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама.
„Олимп”, 351-0651,
063/274-951. (288715)

КУПУЈЕМ станове за ре-
новирање, исплата одмах,
агенција „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(288751)

ИЗДАЈЕМ намештене но-
ве станове у центру
063/313-005 (СМС)

АГЕНЦИЈИ „Лајф”, по-
требни станови, куће,
плацеви, брза сигурна ис-
плата. 061/662-91-48.
(288721)

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама, брза
исплата. (353), „Преми-
ер”, 063/800-44-30.
(288718)

КУПУЈЕМ једнособан или
једноипособан стан. Ис-
плата истог дана.
064/385-31-15. (287498)

МАРГИТА, четворособан,
102 квм, I, гаража, гас,
77.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. 
(288718)

ТЕСЛА, двособан, 45, I,
тераса, фул, сређен,
38.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. 
(288784)

МИСА, двособан, 57 квм,
35.000. (238), „Тесла не-
кретнине”,
064/668-89-15. (288511)

ТЕСЛА, ВП, 53 квм, дво-
собан, тераса, празан,
37.500.  (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (288784)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
88, 55.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(288784)

МИСА, двоипособан, I, 54
квм, ЕГ, сређен, 36.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (288784)

КОТЕЖ 1, сутерен, 35
квм, ЦГ, усељив, 20.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (288784)

СТРЕЛИШТЕ, V, 37 квм,
две терасе, сређен, ЦГ,
23.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. 
(288784)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребни станови, куће,
све локације, брза реали-
зација. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. 
(288784)

КОТЕЖ 2, трособан, V, 78
квм, ЦГ, 50.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (288718)

СОДАРА, 54 квм, ЦГ, IV,
33.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (288604)

ТРОИПОСОБАН, 83 КВМ,
цг, vi, 55.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-
83. (288604)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, лифт, IX, 37.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (288626)

СТРЕЛИШТЕ, лукс тросо-
бан стан, ЦГ, IV, две
терасе, власник. 064/163-
57-59. (288600)

МИСА, двособан, III, пот,
58 квм, очуван, 29.0000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (288638)

ЦЕНТАР, прелеп новији,
71,55 квм, трособан,
68.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (288638)

ПРОДАЈЕМ стан, 38 квм,
Београд, Кумодраж или
мењам за Панчево.
064/438-12-35. (288706)

ТЕСЛА, новија зграда,
једноипособан, комплет-
но намештен, III, ЦГ,
46.000. (396),  „Лајф”,
061/662-91-48. (288721)

ТЕСЛА, двоипособан, ЦГ,
II, 42.000, Содара, једно-
ипособан, II, 40.000.
(396),  „Лајф”, 061/662-
91-48. (288721)

АМЕРИЧКЕ, четворосо-
бан, 93 квм, 18 квм,
тераса, изворно, VII,
65.000.  (396),  „Лајф”,
061/662-91-48. (288721)

ТЕСЛА, изузетан једнои-
пособан стан са
стварима,а 45 квм,
47.000. (238), „Тесла не-
кретнине”,
064/668-89-15. (288511)

СТРОГИ центар, салон-
ски, 173 квм, идеалан и за
пословни простор. (470),
„Дива некретнине”,
064/246-05-71. (288666)

АМК сениорски програм
за 65 + . Правни начини
за квалитетнији стандард.
Позовите. АМК некретни-
не, Његошева 12.
061/262-08-44. (288589)

ШАНСА, шармантан
пентхаус, центар, ново-
градња, 171 квм, само
99.900 евра. АМК, Њего-
шева 12. 061/262-08-44.
(288589)

ЦЕНТАР, строги, I, ЕГ,
фул реновиран, двособан,
68 квм, 1.200. „Гоца”,
063/899-77-00. (288714)

ТАМИШ КАПИЈА, 78 квм,
двоипособан, IV, ЦГ,
дворстран, 72.000, дого-
вор. „Олимп”. 351-061,
063/494-898. (288437)

НОВА МИСА, трособан,
80 квм, ВПР, гаража,
49.500. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (288718)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, строги центар,
58.000 евра. 064/171-22-
70, 064/090-10-92.
(288695)

ЦЕНТАР, 1.0, I, 34.000,
дворишно, 65, реновира-
но, 28.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(288614)

АМК, процена продајне
вредности. Ваше некрет-
нине. Продаја –
куповина. Његошева 12.
061/262-08-44. 
(288589)

ЦЕНТАР, кдвособан, III,
реновиран, ЦГ, 48.000;
Карађорђева 48 квм, II,
48.000.  (396),  „Лајф”,
061/662-91-48. (288721)

МИСА, 64 квм, 21.000;
Маргита, 30 квм, 27.000.
069/655-214. (287841)

ПРОДАЈЕМ нов четворо-
собан стан дуплекс, 115
квм, подно грејање, лифт,
Иве Курјачког 35, 69.000
евра. 069/214-41-49.
(288026)

СОДАРА, једноипособан,
45 квм, други спрат, вла-
сник, 42.000 евра.
064/300-40-01. (288413)

АМК – издвојена понуда.
Центар, квалитетна згра-
да, код МУП-а, 67 квм, за
само 49.900. 061/262-08-
44. (288589)

АМК куповина станова,
брза реализација. Хитне
продаје – исплата одмах.
АМК некретнине. Њего-
шева 12. 061/262-08-44.
(288589)
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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



ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 14. фебруар 2020.18

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА
ТРАЖИ

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

Telefoni: 013/351-551, 
064/133-54-98, 060/433-54-98

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

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

ПОТРЕБНИ пица-мајсто-
ри, раднице за припрему
сендвича и палачинки,
рад на каси. 
064/555-33-34, 
co a slav nic@yahoo.com
(288341)

ПОТРЕБНЕ жене за рад
на индустријским шива-
чим машинама.
062/471-951 (СМС)

ПОТРЕБНА продавачица
за рад у пекари. 
063/320-847. (287857)

ПЕРИОНИЦИ аутомобила
потребан радник за ду-
бинско прање возила.
061/551-95-31. (288216)

ПОТРЕБНА продавачица
и радница у пекари.
062/821-47-70. (288288)

ПОТРЕБАН радник за
рад на фарми крава.
064/160ч-56-68. (288763)

У ОМОЉИЦИ ускоро се

отвара шивара. Потребно

пет радница ан шивењу

на индустријским маши-

нама, са искуством и без

искуства. 064/147-57-01.

(288084)

ПОТРЕБАН вулканизер

или помоћни радник за

вулканизерске послове.

Могућност обуке

013/251-17-22, 

066/432-821 (СМС)

РЕСТОРАНУ ROYAL у

Авив парку потребни рад-

ници у кухињи и

конобари. 063/216-788.

(288744)

ЛОКАЛ, пијаца, 10.52

квм, 8.000, у раду. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (288784)

ПОТРЕБАН радник/ца за

рад у кафићу. Тел.

060/078-28-23 (СМС)

ПРОДАЈЕМ пословни
објекат 620 квм, са вла-
ститим паркингом.
064/143-52-98. (288707)

ИЗДАЈЕМ локал у Панче-
ву, др Фогараша.
064/866-22-70. (288722)

ИЗДАЈЕМ локал 30 квм, у
кругу Бопнице, тренутно у
раду. 060/443-17-57.
(288702)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци, ламела 1,
локал 4. Тел. 064/122-21-
56. (287728)

ИЗДАЈЕМ локал 65 квм,
шеталиште, два излога,
центгар, Његошева 2.
065/334-32-80. (288734)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, центар 75 квм.
063/389-972. (288740)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/825-83-25. (288783)

ЦЕНТАР, издајем локал,
угао ЈНА и Максима гор-
ког. Све намене,
употребна дозвола.
063/372-124. (288669)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске стани-
це. 063/278-421. (288319)

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта, одлична лока-
ција, смарт блок, 34 квм.
064/006-43-33. (288355)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
45 квм, погодан за канце-
ларију, бутик,а потеку.
063/101-69-37. (288564)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ пословни
простор у Његошевој, по-
годан за канцеларију.
Тел. 063/313-848.
(288556)

ИЗДАЈЕМ халу производ-
но-магацински простор
150 квм, Баваништански
пут. 063/644-353.
(288591)

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
код градске библиотеке,
Немањеина 5. 064/134-
06-06. (288619)

ЦЕНТАР , локал 12 квм,
10.000 евра, идеалан за
канцеларију. „Дива не-
кретнине”,
064/246-05-71. (288666)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,
код Аутобуске станице.
3512-105. 

ИЗДАЈЕМ локале у цен-
тру, 83, 125, 160, 243.
064/143-52-98. (288707)

ЛОКАЛ издајем, аутобу-
ска станица, пијаца.
Ослобођеа 3, све намене,
употребна дозвола.
063/372-124. (288669)

ИЗДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру Трубач, 20
квм. 064/348-05-68.
(287782)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор у центру града,
200 квм + подрум 35 квм,
паркинг испред. Контакт
064/640-32-80. 
(288644)

ГАРСОЊЕРА, центар, на-
мештена, ТА, wi/fi, 125
евра. Тел. 069/113-00-73.
(288073)

НОВ магацински просто-
пр са двориштем,
производне просторије,
локал, Јабука. 
063/351-709. 
(288765()

ТРАЖИМ цимерку (сту-
дента), 063/851-88-03,
само до 16 сати. (288709)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан на Содари,
цена 150 евра. 063/868-
02-06. (288758)

ИЗДАЈЕМ стан 50 квм,
центар, С. Милетића, тре-
ћи спрат, дуплекс, тераса,
клима, телефон, као нов,
бела техника, погледати у
суботу поподне, звати од
10 до 20 сати, сваки дан.
063/256-000. 
(288688)

ВЕЋИ дворишни наме-
штен једнособан +
гарсоњера дворишна, на-
мештено. Стрелиште,
362-406, 064/218-83-45.
(288631)

ЈЕДНОСОБАН намештен,
централно, кабловска, ин-
тернет, нова Миса, 120
евра. 064/318-90-95.
(288646)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намеште-
ну гарсоњеру, центар,
wi/fi, паркинг, одмах усе-
љиво, повољно.
065/691-88-23. (288682)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан комфоран стан, ТА
пећ. Тел. 013/352-710.
(288685)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 2. 060/031-20-28.
(288711)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
061/635-24-49. (288649)

ИЗДАЈЕМ суперкомфор-
ну кућу са три трособна
одвојена стана са гаража-
ма. 063/301-151,
063/801-09-85. (288733)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан у кући, Стрелиште.
062/806-15-85. (288696)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
од 46 квм, у центру, ЕГ на
струју. 064/440-20-89,
063/775-84-53. (288698)

ИЗДАЈЕМ стан од 40 квм
у Панчеву, Кикиндска 6,
новоопремљен, 250 евра
месечно (намештен). Тел.
064/184-87-50. (288746)

ИЗДАЈЕМ супер кућу, по-
годну за раднике, фирму.
063/301-151. (288733)
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КОНКУРС за пријем у радни однос:

1. Возач аутобуса (плата 75.000)
Услови: возачка дозвола са Д категоријом, лекарско уверење, квалификациона картица.

2. 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. Резервација је обавезна, ограничен је број путника. 
Термини су: 22. март (Младенци); 12. април (Цвети) и 19. април (Васкрс) •

Куповином аранжмана код нас имате обезбеђене поласке или трансфере из Панчева

Због повећаног обима посла
DOO „EKO MABER INŽENЈERING”

Панчево,

запошљава

ВОЗАЧЕ Ц и Е категорије

Заинтересовани возачи могу да дођу
лично, у седиште фирме, у Улици
Спољностарчевачка бр. 153, Панчево
или да се јаве на број 013/352-350

Kompanija Euro Bravo bavi se proizvodnjom ALU I PVC 
stolarije i proizvodnjom fasada.

Potrebni radnici za rad u proizvodnji i montaži 
za proizvodni pogon u Vojki (Stara Pazova) .

Za sve informacije zvati radnim danima od 9 do 17 sati
na broj telefona +381 64/862-03-33

ПОТРЕБНИ

КУВАРИ
SA ISKUSTVOM

„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,
koja se bavi proizvodnjom čelične konstrukcije

oglašava potrebu za zaposlenjem: 

– PREDRADNIK, uslov: završen tehnički smer, znanje
čitanja tehničke dokumentacije

– TEHNIČAR KONTROLE, uslov: završen tehnički
smer, znanje čitanja tehničke dokumentacije

– BRAVARI sa znanjem čitanja tehničke dokumentacije

– ZAVARIVAČI sa znanjem čitanja tehničke dokumen-
tacije

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs 

                                                           

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна плата за 
раднике са искуством
50.000 + пријава 
+ топли оброк, 
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04
(6/284892)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, развод-

них табли, инсталација.

Мића. 064/310-44-88.

(288620)

ШТЕМОВАЊЕ бетона, ру-

шење кућа, одвоз шута.

061/193-00-09. (288624)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге. Александар,

064/157-20-03. (288487)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ

оштећених када. 064/354-

08-09. (288648)ж

ИЗВОДИМО фасадерске

и изолатерске радове.

063/246-509. (288541)

КЕРАМИЧАР, поставља-

ње свих врста плочица и

комплетна адаптација ку-

патила. 061/249-29-90.

(288570)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно. Пензионе-
рима попуст.
061/626-54-06. (288774)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(2898776)

ПОМОЋ у кући, чувала

бих старију особу.

064/409-50-85. (288777)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови. 061/636-27-10.

(1288782)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

рдови, брзо, педантно,

повољно. 065/523-02-73.

(288569)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако

дрво које вам смета.

063/369-846. (288573)

СТОЛАРСКЕ услуге: кухи-
ње и плакари по мери,
поправке, преправке.
371-274, 064/176-88-52.
л(288532)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници,
венецијанери, гуртне.
Уграђујем/поправљам.
064/181-25-00. (288576)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика,
информатика, могућност
месечног плаћања, про-
фесор. Центар,
013/353-569, 066/405-
336, 061/603-94-94.
(288594)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит фасаде,
бетонирања, повољно.
063/865-80-49. (288538)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино,
двадесет пет година иску-
ства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (288761)

МАТЕМАТИКА, часови за
основце, припремаза ма-
лу матуру. 061/360-49-74.
(288766)

ОСНОВЕ елекетротехни-
ке, часови за
средњошколце. 061/361-
24-33. (288766)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипс,
ламинат, керамика, по-
вољно, проверите.
061/141-38-02. (288772)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење судопере,
купатила, адаптације, за-
мене, поправке, одмах.
013/331-657, 064/495-77-
59. (288596)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правке, преправке
купатила, славине, венти-
ли, одгушење
канализације. 061/193-
00-09. (288624)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници,

венецијанери, тракасте

завесе, уграђујем, попра-

вљам. 063/882-25-09.

(288318)

ГИПСАРСКИ радови. Бр-

зо, повољно.

065/523-02-73. (288569)

МАТЕМАТИКА, физика,

хемија, механика, часови.

Тел. 251-19-81, 063/852-

22-43. (288543)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ „Ма-
ка 17” потребан радник
са или без искуства.
061/551-95-31. (288603)

ГОЛУБ такси тражи воза-
че таксија. Неопходни
услови: завршена средња
саобраћајна школа, пет
година искуства на посло-
вима возача или
поседовање Ц категорије
са било којом средњом
школом. Контакт Марија
Симоновић, 060/663-64-
63, радним данима од 8
до 16 сати. (288617)

КРЧМИ „Шареница” по-
требна конобарица. Тел.
064/349-93-43. (288639)

ПОТРЕБНА жена за до-
пунски рад, мешење еста.
Л063/788-52-17. (288651)

ПРИВАТНОЈ фирми по-
требан Квелектричар, два
извршиоца и два при-
правника. 062/847-00-95.
(2886569

ПОТРЕБНА продавачица
у пекари. 062/404-144.
(288660)

ПОТРЕБНЕ раднице у пи-
церији, са искуством.
062/404-144. (288660)

ПОТРЕБНА жена за спре-
мање кафића.
069/364-10-04. (288716)

ПЕРЛА, потребан коно-
бар или конобарица.
065/344-54-66. (288707)

ТРАФИЦИ у центру по-
требан радник.
064/213-10-49. (288788)

БРЗА ХРАНА на Стрели-
шту тражи радника.
065/205-10-52. (288788)

НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима, преводи. При-
према за полагање свих
нивоа знања. 061/656-04-
04, 352-892. (288412/р)

ПОТРЕБАН мушко-жен-
ски фризер/фризерка у
салону у центру. 064/380-
55-41. (288597)

ПОТРЕБНА радница. Caf -
fe ART, Немањина 2.
Доћи лично. (288595)

БОРНЕО пицерији по-
требни: помоћни радник
ку кухињи, пица-масјтор,
радник за одржавање хи-
гијене. 064/149-99-73,
063/870-17-50. 
(288788)

ПОТРЕБАН радник за
одржавање имања и куће.
Потребно је основно зна-
ње коришћења алата,
тримера, косилица... и
поседовање возачке Б ка-
тегорије. 064/158-08-21.
(288577)

ПОТРЕБНА конобарица
са искуством. Caf fe pi ca -
so Панчево.
065/504-91-07. (288436)

ФРИЗЕРСКОМ салону по-
требна искусна фризерка
за стлани радни однос.
060/157-18-54. (288775)

ПРОДАЈЕМ посао у раду
– ћевабџиница, са ком-
плетним инвентаром.
061/807-62-99. (288741)

ПОТРЕБАН радник Зоки
стакло. 064/131-72-85.
(288736)

ПОТРЕБНА искусна жена

за негу полупокретног бо-

лесника (жене).

013/346-146. (288793)

ПОТРЕБАН тракториста

са искуством за рад у по-

љопривреди у Долову.

Тел. 064/200-56-92.

(288759)

ПЕКАРИ у Старчеву по-

требан радник са Б

категоријом, ноћни рад.

062/806-02-58. (288555)

ПОТРЕБНИ вредни и од-

говорни људи за поделу

флајера. 060/664-60-06.

(288592)

РЕСТОРАНУ потребни ко-

нобари/це и помоћна

радница у кухињи.  Тел.

064/383-89-68. (288587)

300-820, 300-830
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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 на

кат.парцели бр. 4645 К.О.Панчево, за планирану

изградњу вишепородичног стамбеног објекта

По+П+3+Пс, у улици Јосифа Маринковића бр.41,

израђен од стране „Мега Модулор”, ДОО, Панче-

во, за инвеститорa „Sun Petrol” , DOO, Панчево,

Баваништански пут 487

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 Секре-

таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-

налне послове и саобраћај. Информације и сва оба-

вештења о јавној презентацији можете добити на те-

лефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у време-

ну од 10-13 часова у периоду трајања јавне презен-

тације од 7 дана, почев од 14. 02. 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 45a. Закона о планирању и из-

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

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

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

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

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 

План генералне регулације насељеног места

Качарево

Излаже се на јавни увид План генералне регула-

ције насељеног места Качарево (у даљем тексту

План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 да-
на и то почев од 14. 02. 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-
ни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огла-
сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интер-
нет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-
кључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-
ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-
нице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примед-
бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 25. 02. 2020.
године у 13 сати, у Малој сали зграде градске
управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
24. 03. 2020. године, са почетком у 13 сати, у Малој
сали зграде градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-
жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-
сиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије. 

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

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

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

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

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

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 

План детаљне регулације за магистрални во-

довод Качарево-Банатско Ново Село

Излаже се на јавни увид План детаљне регула-
ције за магистрални водовод Качарево-Банатско
Ново Село ( у даљем тексту План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 да-
на и то почев од 14. 02. 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-
ни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огла-
сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној ин-
тернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-
кључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-
ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-
нице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примед-
бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 25. 02.
2020.године у 13 сати, у Малој сали зграде Град-
ске управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
24. 03. 2020. године, са почетком у 13 сати, у Ма-
лој сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-
жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-
сиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

Vodeća kompanija za prodaju i distribuciju ka Ho-

ReCa sektoru na teritoriji Beograda, koja uspešno

posluje već skoro 20 godina sa sedištem u Beogra-

du,  Bulevar despota Stefana 115.

*Lokacija magacina ispod Pančevačkog mosta*

Poziva sve zainteresovane da se prijave na 

OGLAS
za poslove:

1. Magacioner

– zadaci radnog mesta: prima i izdaje robu i

ambalažu iz magacina; vrši slaganje, sortiranje i pa-

kovanje robe, ambalaže i paleta; vrši popis robe;

izrađuje izveštaje po nalogu Rukovodioca

skladištenja;

– uslovi za kandidate: minimum II ili III SSS, da nije

osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak. 

Iznos pocetne zarade 48.000,00

Prijave slati na posao@scb.rs

SMS prijave 064/824-2825

„INOX-PRERADA” d. o. o. Панчево, оглашава

КОНКУРС

за следећа радна места:

– Помоћни радник ..............................2 извршиоца

(за рад у производњи)

– Бравар-приправник .........................2 извршиоца

(за рад у производњи)

Конкурс је отворен до 29. фебруара 2020.

Молбу можете доставити лично на адресу фирме,

Ул. Новосељански пут 169

Контакт телефон: 064/640-32-84, од 8 до 15 сати.

Потребна женска особа

за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности 

од искуства + пријава

+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”

Тел. 062/896-39-78
(7/284892)

ПОТРЕБАН

возач Ц категорије

и

физички радник

на Стоваришту

„Голија”

За договор доћи лично

од 12 до 16 сати.

Тел. 063/776-56-58
ПОТРЕБНИ
КОНОБАРИ/
КОНОБАРИЦЕ
SA ISKUSTVOM

„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ

И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне,

комарници, венецијане-

ри, све завесе, тенде,

хармо-врата, роло-зашти-

та. 063/816-20-98,

013/351-498. (288661)

ПРЕВОЗИМ кипером пе-

сак, шљунак, сејанац,

одвозим шут. 

064/354-69-94. (288737)

БАЛТОКАД када, обнова

глазуре, пластифицира-

ње, гаранција.

Www.bal to kad.co.rs

065/347-55-02, 

011/288-30-18. (287717)

ОГЛАШАВАМ неважећом

годишњу пензионерску

карту АТП-а на име Јан-

ковић Милосав. 

(288756)

ОГЛАШВАМ неважећопм

годишњу аутобуску пен-

зионерску карту АТП-а на

име Томислав Денић.

(288575)

МУШКАРАЦ, 56 година,

материјално обезбеђен,

жели да лупозна жену или

девојку до 40 година, ра-

ди дружења, излазака.

Звати око 21 сат.

013/352-203. 

(288627)

МУШКАРЦУ за дружење

потребна жена, девојка.

065/569-64-86. 

(288710)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ, гипсарски радови,
постављање ламината,
проверите. 
062/816-66-78. (288692)

СЕРВИС ТЕЛЕВИЗОРА,
монитора, даљинских, 
дигиталних рисивера.
„Плус”, нова адреса, 
Браће Јовановић 56.
063/877-38-21, 
066/579-39-58. (288690)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, из-
рада нових,
преправка/поправка ста-
рих, расвета.
063/644-353. (288591

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пе-
ћи, поправљамо
квалитетно са гаранци-
јом. „Фриготехник”,
013/361-361,
064/122-68-05. (288769)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубин-
ско прање тепиха и
намештаја. Сушење у ко-
мори. 302-820,
064/129-63-79. (288769)

СЕЛИДБЕ, транспорт
комбијем и камионом,
демонтажа, монтажа на-
мештаја, изношење
непотребних ствари, ку-
тије за паковање.
064/047-55-55. (Ф)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електроинсталације, из-
рада нових, преправка,
поправка старих, расвета.
063/644-353. (288272)

РОЛО-НАЈ нуди израду,
уградњу роло-челичина
заштитна врата, тенда,
најповољније. 063/894-
21-80. (288677)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење купатила,
канализације, водоводне
адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим
одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(288563)

РОЛО-НАЈ нуди: поправ-
ку, уградњу, ролетна,
венецијанера, тракастих
завеса, најповољније.
063/894-21-80.  (288677)

РОЛО-НАЈ нуди уградњу-
израду хармо-врата,
туш-кабина, комарника,
најповољније. 063/894-
21-80. (288677)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту
намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon -
cic.com   (288692)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија,
са или без радника.
063/253-028, 064/444-66-
74.(288692)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, ками-
онима, професионално,
екипа радника, све рела-
ције по Србији.
063/253-028, 064/444-66-
74.(288692)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, ка-
мионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Беспла-
тан долазак и процена
посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна.
Борис. 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon -
cic.com  (288692)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (287623)

ПРЕВОЗИМ кипером пе-
сак, шљунак, сејанац,
одвозим шут. 064/354-69-
94. (288737)

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста
керамичких плочица, по-
вољно. 063/744-08-24.
(288726)

УСЛУГЕ заваривања, ре-
парације, теренски
излазак, израда, монтажа
челичних конструкција.
060/424-29-93. 
(288730) 

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит фасаде,
бетонирања, повољно.
063/865-80-49. (288538)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
оштећених када. 064/354-
08-09. (288648)ж

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници,
венецијанери, гуртне.
Уграђујем/поправљам.
064/181-25-00. (288576)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-
22-43. (288543)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:  од-
гушење канализације,
поправке водокотлића,
чесми, вентила, бојлера,
фина монтажа, адаптаци-
ја купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-
67. (288708)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и
лакирање. 601-892,
065/314-90-18. (288720)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, радимо све послове.
061/321-77-93. (288704)

ГИПСАРСКИ радови. Бр-
зо, повољно.
065/523-02-73. (288569)

РУШЕЊА кућа, бетона,
обарање стабала, бетони-
рања, чишћења таван,
итд. 060/035-47-40.
(288687)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа,
бетонирања, искочи, од-
ношење ствари.
064/122-69-78. (288687)

ПЕНЗИОНЕР, чувам све
врсте грађевинских обје-
ката, повољно.
013/352-203, звати око 21
сат. (288627)

МОЛЕРАЈ, фасаде, стола-
рија, гипс, обраде око
прозора, комплетне адап-
тације. 063/893-39-93.
(288645)

TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА
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Последњи поздрав

брату

МИЛОЈИ

ЈАНКОВИЋУ

МИШКУ
1945–2020.

од брата ДРАГАНА,
снајке РАДМИЛЕ
и остале родбине

(47/288601)

Последњи поздрав

стрицу

МИЛОЈИ

ЈАНКОВИЋУ

МИШКУ
1945–2020.

од НАТАШЕ, ДРАГАНА,

МАЈЕ и МИЋКА
(46/288681)

6. фебруара 2020. године престало је да

куца срце наше мајке

МИРЈАНЕ ХЕТИХ

Хвала ти мајко на дивним тренуцима, ве-

ликој бризи и саветима које си нам несе-

бично давала и увек била уз нас.

Волимо те и никада те нећемо заборавити.

Син ЗОРАН, ћерка ДАНИЈЕЛА, 

снајка КЛАРА и зет СЛАВКО

(53/288608)

6. фебруара 2020. престало је да куца срце на-

ше баке

МИРЈАНЕ ХЕТИХ

Драга бако, увек си била ту кад смо желели

игру, када нам је требала помоћ у лектири и

домаћим задацима. 

Све наше тајне си чувала.

Пуно лепих тренутака и успомена нас веже за

тебе.

Хвала бако, волимо те заувек.

Твоји унуци: АЊА, МИА, НЕМАЊА и СТЕФАН

(52/288608)

Последњи поздрав

РАДИЦИ ОКА
1952–2020.

Породица ВЛАЈИЋ
(71/288637)

РАДИЦА

ОКА

Последњи поздрав

драгој комшиници од

породица УРОШЕВ,

БРКИЋ, КОВАЧЕВИЋ,

ЉУБАНОВИЋ

и ДИМИЋ

(69/288635)

РАДИЦА ОКА
1952–2020.

Последњи поздрав најбољој супрузи, мами и баки.

Твоја доброта, безгранична љубав, оптимизам и снага вечно ће

сијати у нашим срцима.

Неутешна породица

(70/288637)

МИРЈАНА

ХЕТИХ

Последњи поздрав

од сестре АНЂЕ и по-

родице ИБРАХИМО-

ВИЋ

(81/288664)

МИЛОЈЕ ЈАНКОВИЋ

Сада спава, судбина му је била зла. Његова ду-

ша поживе, отишао је кад му је анђео нестао.

То му је природа подарила, његове седе косе,

сада је ноћ пала а дани нам тугу донесе.

Нека твоје благо и велико срце одјекује не-

бом... 

Остајемо вечно ожалошћени.

Твоја супруга ДРАГИЦА, ћерке РУЖИЦА, 

ЈАСМИНА, ГОРДАНА, брат ДРАГАН, 

унуци и зетови

(84/288671)

7. фебруара 2020. напу-

стио нас је наш

ТОМИСЛАВ

НОВЕСКИ

Никада те нећемо забо-

равити.

Твоја ћерка ЈАСМИНА

са породицом
(91/288689)

ТОМИСЛАВ

НОВЕСКИ

Никада те нећемо забо-

равити. Увек ћеш бити у

нашим срцима.

Супруга СТОЈАНКА

и син ДЕЈАН

са породицом

(92/288681)

Последњи поздрав

драгој комшиници

РАДИЦИ

ОКА

од ЗЛАТКА, 

МИОМИРЕ, ДУЦЕ

и ДРАГАНА

(95/288691)

Још један од нас је прерано отишао у неповрат

ДАНИЕЛ ЛЕНХАРТ

Твоје IV-8 Гимназије „Урош Предић”
(15/288550)

Последњи поздрав

комшији

ДАНИЕЛУ

ЛЕНХАРТУ

Станари

у Моравској 14

(30/1288565)

Последњи поздрав

ДАНИЕЛ ЛЕНХАРТ

107. генерација Гимназије „Урош Предић”

(36/288579)

КРСТАНА СТАНОЈЕВИЋ ЦАНА

Последњи поздрав тетки од ВЕСНЕ и ЉУПЧЕТА

са породицом
(120/288748)

Последњи поздрав супругу, оцу и деди

СЛОБОДАНУ КАПИЋУ
14. III 1945 – 11. II 2020.

Ожалошћени: породице КАПИЋ

(112/288735)

СЛОБОДАН

КАПИЋ

Тешко је прихватити

да те више нема.

Нећемо те заборави-

ти

Породица

БОЛЕСНИКОВ
(132/288770)

У понедељак, 17. фебруара, због

Дана државности, благајна и

редакција „Панчевца” неће радити.

Већ у уторак благајна ће радити

по регуларном радном времену, 

од 8 до 18 сати, и тог дана ће важити

уобичајени попуст на све услуге

„Панчевца”. 

Радно време у среду је стандардно

– од 8 до 15 сати.
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С огромним болом и тугом обавештавамо наше кумове, пријатеље

и многобројну родбину да је наш анђео

АНКИЦА ГАЈИЋ
1970–2020. 

окончала овоземаљски живот 8. фебруара 2020. године, у 50. години.

С вечном тугом последњи поздрав од супруга ДРАГАНА, ћерки

ДРАГАНЕ И ЈЕЛЕНЕ, свекра ЉУБИШЕ и свекрве МИЛЕНЕ

(57/288616)

С огромним болом и тугом обавештавамо наше кумове, прија-

теље и многобројну родбину да је наш анђео

АНКИЦА ГАЈИЋ
1970–2020.

окончала овоземаљски живот 8. фебруара 2020, у 50. години.

С вечном тугом и болом последњи поздрав од мајке ЉУБИНКЕ

и оца ПРЕДРАГА са породицом

(64/288621)

С огромним болом и тугом обавештавамо наше кумове пријате-

ље и многобројну родбину да је наш анђео

АНКИЦА ГАЈИЋ
1970–2020.

Окончала овоземаљски живот 8. фебруара 2020. године, у 50.

години

С вечном тугом и болом последњи поздрав од брата АЦЕ и снај-

ке САНДРЕ са децом.

Хвала ти што си била ветар у леђа и велика подршка кад год је

то било потребно.

На путу којим си пошла прерано чекају те анђели који ће теби

бити подршка и чувари твоји... Воле те твоји најмилији.

Нека те анђели чувају

(63/288621)

Последњи поздрав драгој

АНКИЦИ ГАЈИЋ

и искрено саучешће породици Гајић.

Колектив фирме „Ветро систем” д. о. о.

(40/288584)

Драга наша

АНКИЦА

ГАЈИЋ

Твој ведри дух и дра-

ги осмех заувек ће

бити са нама.

Последњи поздрав

од кумова КОРДА
(68/288636)

Последњи поздрав

нашој драгој

АНКИЦИ

од породице ИГИЋ

и породице

СТЕФАНОВИЋ

(65/288621)

Последњи поздрав драгој колегиници

АНКИЦИ ГАЈИЋ

од колегинице и колега

АД „Телус” Панчево

(48/288602)

АНКИЦА ГАЈИЋ

Последњи поздрав нашој драгој Анкици

Породица ВУЛОВИЋ

(58/288615)

Последњи поздрав

драгој

АНКИЦИ

ГАЈИЋ

Породица

МИКУЛОВИЋ

(59/288615)

Последњи поздрав драгој

АНКИЦИ ГАЈИЋ

Породица ТРИФУНОВИЋ

(60/288615)

Последњи поздрав

АНКИЦИ

ГАЈИЋ

Станари Стамбене

заједнице

у Савској број 6

(74/288650)

САВО

ПЕКЕЧ
1928–2020.

Почивај у миру ста-

рино.

Породица ГАЈИЋ

(39/(288580)

Последњи поздрав

драгој куми

АНКИЦИ

ГАЈИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Кумови ЂОРЂЕВ

(111/288731)

АНКИЦА ГАЈИЋ

Кумо, увек ћеш нам бити у срцима.

Твоји ВАСОВИЋИ
(115/288742)

7. фебруара 2020. године престало је да куца

срце нашег оца, деде и прадеде

САВЕ ПЕКЕЧА
1928–2020.

Ожалошћене ћерке СЛАВИЦА и ЈОВАНКА

са породицама

(121/1288746)

ДАЛИБОР

СИМОНОВИЋ
1984–2020.

Срце плаче, душа боли,
дани су пред нама...
Недостајеш.

Отац ДРАГАН

и мајка РУЖИЦА
(31/288571)

ДАЛИБОР

СИМОНОВИЋ

Заувек ћемо те воле-

ти...

Буди наш анђео чу-

вар... недостајеш

Твоја два зврка, 

БАТА СРЂА са ЈЕЦОМ

(33/288571)

ДАЛИБОР

СИМОНОВИЋ

Гледај нас и чувај,

дај нам снаге за бу-

дућност.

Твоји АЊА и ВУК

са ЖАКОМ

(32/288571)

Последњи поздрав

ДАЛИБОРУ

од тета ВЕЦЕ, 

ЂУРИЦЕ и МИКИЦЕ

(101/288699)

300-820, 300-830
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Преминула је наша
мајка, бака и прабака

РУЖИЦА
ЦРЕПАЈСКИ

1944–2020.

Њени најмилији

(2/288523)

Наш драги

МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ
1967–2020.

Остаће заувек у нашим срцима.

Ћерка МИЛИЦА, супруга СНЕЖАНА, 
мајка БОЖАНА, брат БРАНИСЛАВ

и чика ГОРДАН
(11/288545)

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

Последњи поздрав од породице: супруге СЕКЕ,
ћерке ЉИЉАНЕ, зета ЂУРЕ, унуке ТИЈАНЕ и
унука НОВАКА

(17/288553)

ПЕТАР
ТАДИЋ

11. VII 1949 – 4. II 2020.

Последњи поздрав
од ТАДИЋ МИШЕ с
породицом

(19/288553)

ПЕТАР
ТАДИЋ

11. VII 1949 – 4. II 2020.

Последњи поздрав
од брата ДРАГАНА са
породицом

(21/288553)

ПЕТАР
ТАДИЋ

11. VII 1949 – 4. II 2020.

Последњи поздрав
од ЉУБИЦЕ ИЛИ-
ШЕВИЋ са породи-
цом

(23/288553)

ПЕТАР
ТАДИЋ

11. VII 1949 – 4. II 2020.

Последњи поздрав
од БОШКА ОБРАДО-
ВИЋА са породицом

(20/288553)

ПЕТАР
ТАДИЋ

11. VII 1949 – 4. II 2020.

Последњи поздрав
од НОВАКА ТАДИЋА
са породицом

(22/288553)

ПЕТАР
ТАДИЋ

11. VII 1949 – 4. II 2020.

Последњи поздрав

од свих драгих при-

јатеља и комшија

(18/288553)
ДРАГОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВИЋ

1974–2020.

Ожалошћени: брат РАДЕНКО, снаја ДИНА,
синовица МАРИНА и синовци ДЕЈАН

и ВЛАДИМИР

(29/288562)

Последњи поздрав школском другу

ДРАГОСЛАВУ ВЕСЕЛИНОВИЋУ
ВУЛЕТУ

од његовог VI II-5 ОШ „Борислав Петров Браца”
(28/288561)

РОЗА НЕРАЛИЋ
1936–2020.

Драга мама и бако, хвала ти за сва добра дела према нама.

Никада те нећемо заборавити.

Син МАТА, снаја ЉУБИНКА и унуци ИГОР и ИВАН
(8/288537)

Последњи поздрав другу

МИРОСЛАВУ ЈОВАНОВИЋУ
од другарице ВЕРИЦЕ са породицом

(87/288674)

Последњи поздрав

ДРАГАН
ПЕШИЋ

Станари Стамбене
заједнице

у Савској број 6

(73/288650)

Последњи поздрав

СТЕВАНУ ДИМИЋУ

Колектив „Di mić Šped” d. o. o. 

(137/288781)

Напустио нас је наш драги тата и деда

СТЕВАН ДИМИЋ
1944–2020

Породица ДИМИЋ

136/288781)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга

НЕВЕНКА ВЛАЈНИЋ
10. IX 1949 – 11. II 2020.

преминула у 71. години
Ожалошћени: синови АЛЕН и БОЈАН, снаја МАРИНА,
унуке ТАМАРА, МИНА и НАТАЛИЈА

(106/288723)

Последњи поздрав
снаји

НЕВЕНКИ

од заове РУШКЕ
са породицом

(108/288725)

Последњи поздрав
драгој комшиници

НЕВЕНКИ
ВЛАЈНИЋ

10. IX 1949 – 11. II 2020.

од комшија у Моше
Пијаде 115

(107/288724)

Последњи поздрав
снаји

НЕВЕНКИ
ВЛАЈНИЋ

од ДЕСЕ БАБИЋ
са породицом

(122/288749)

Последњи поздрав
комшиници и прија-
тељици

НЕВЕНКИ
ВЛАЈНИЋ

од МИРЕ и СЛОБЕ

(133/288773)

ВЛАЈНИЋ

ЂОКА НЕВЕНКА
24. I 2020. 11. II 2020.

Тешко је прихватити да сте прерано прекинули
наше дугогодишње пријатељство.

Породица МИЛОВАНОВ
(130/288762)

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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Двадесет година од смрти наше вољене мајке

МИЛЕНЕ ЈОВАНОВ
2000–2020.

У нашим си срцима, чувамо те од заборава.

Твоје ћерке са породицама

(86/288673)

ДОБРИВОЈЕ РАИЧЕВИЋ
22. II 2019 – 22. II 2020.

Прошла је прва година.
Породица

(98/1288694)

14. фебруара навршавају се две године

откако није међу нама

РАДМИЛА КОВАЧЕВИЋ

Помен ће се одржати 15. фебруара на Ста-

ром православном гробљу, у 10.30.

С љубављу и поштовањем син САША, 

снаја ОЛИВЕРА и унука АНЂЕЛА

(138/и)

МИЛЕ МАЈСТОРОВИЋ
1952–2020.

Последњи поздрав драгом брату и деверу

од РАТКА и СТАНЕ

(110/288729)

Последњи поздрав

МИЛЕТУ МАЈСТОРОВИЋУ

МАЈСТОРУ

Рукометни клуб „Будућност” Банатски Брестовац

(113/288738)

МИЛЕ МАЈСТОРОВИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу

Мићи од фамилије ПОПОВИЋ
(114/288739)

Заувек нас је напустио наш саиграч, пријатељ,

друг

МИЛЕ МАЈСТОРОВИЋ

МИЋА МАЈСТОР
1952–2020.

Остаће нам у трајном сећању.

Удружење рукометних ветерана „Динамо”

(35/288572)

8. фебруара 2020. пре-
стало је да куца племе-
нито срце нашег

МИЛЕТА

МАЈСТОРОВИЋА
1952–2020.

Остаће заувек у нашим

срцима.

Супруга ТЕОДОРА, 

син ДЕЈАН, ћерке

МИЛЕНА и ИВАНА, зет

АКСЕНТИЈЕ и унуци

ДУШАН, ИЛИЈА и

ВОЈИН и брат РАТКО

(72/286641)

Последњи поздрав

МИЋИ

од снаје ГАЊЕ, 

братаница ВЕРЕ

и БИЉАНЕ

са породицама

(89/288678)

Последњи поздрав

МИЋИ

МАЈСТОРУ

Породица ОТАШ

(93/288683)

9. фебруара, у 82. години, преминуо је наш драги

БУЛАЈИЋ Луке МИЛАН

Сахрана је обављена у Пули – Истра.

Ожалошћени: супруга ВЕРА, 

синови АЛЕКСАНДАР и ВЕЛИБОР, 

унуци АЛЕКСАНДАР и ЛУКА, сестра НАДА

и породице браће МИДА и ПЕТРА

и остала родбина и пријатељи
(44/288598)

5. фебруара 2020. преминуо је мој брат

ФРАЊА КИРЕР ФРЕНКИ
21. VI II 1952 –5. II 2020.

на далекој Флориди, заувек са тугом у сећању.

Сестра АНИТА са породицом

(61/288616)

Драгој, увек насмејаној, нашој милој, никад непрежа-
љеној

МИРЈАНИ МАРЧЕТИЋ
последњи поздрав.

Стрина ЉИЉА и сестре САЊА и АСЈА са породицама
(66/288628)

Последњи поздрав нашој вољеној

МИРЈАНИ МАРЧЕТИЋ
11. V 1946 – 8. II 2020.

Заувјек ћеш живјети у нашим срцима.

Твоја дјеца ЗОРАНА и ДЕЈАН

са породицама

(123/288750)

ЗАХВАЛНИЦА „НАЦИОНАЛНОМ

ДОМУ” ВЛАДИМИРОВАЦ

Захваљујемо се особљу „Националног дома”

Владимировац, прије свега на врхунској меди-

цинској њези, бризи и несебичној пожртвова-

ности указаној нашој мајци Мирјани Марчетић

током њеног боравка у Дому.

Захвална породица

(124/288750)

КРСТАНА СТАНОЈЕВИЋ ЦАНА

Последњи поздрав сестри Цани од ЛЕПОСАВЕ и

СПАСЕ
(119/288748)

7. фебруара 2020. преминула је моја бака

КРСТАНА СТАНОЈЕВИЋ ЦАНА
Хвала ти на свему бако, заувек ћу те чувати у свом срцу.

Унука ЈОВАНА

(96/288693)

7. фебруара 2020, у

79. години, премину-

ла је наша мајка и

бака

КРСТАНА

СТАНОЈЕВИЋ

ЦАНА

Остаћеш заувек у ср-

цима оних који су те

највише волели.

Син ЗЛАТКО, 

ћерка СНЕЖАНА

и унука ЈОВАНА

(97/288693)

Последњи поздрав

драгој снаји и стрини

ЦАНИ

од МИЛОША, 

ДРАГАНА и ВЕСНЕ

с породицама

(134/288778)

Последњи поздрав

нашој драгој

ЦАНИ

од РАКЕ, АЦЕ

и ИРИС

(135/288778)

Хвала и збогом наш

драги чика Јошка

ЈОЖЕФ

ДОНОСЛО
1929–2020.

С поштовањем ваши

ЖЕЉКО, ЈОВАНА и

ДРАГАНА

(16/208552)
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ШЉИВОВАЧКИ

МИРЈАНА ВЛАДИМИР
2004–2020. 2007–2020.

Сећања остају у нашим срцима.
Куме: БЕБА, БОКА, МИЛИЦА и ГОРДАНА

(90/288679)

Прошла је дуга, болна година откада нас је напустила
наша драга

SCHINK ANA
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(94/288689)

Мила моја

Мајкице моја

ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ

ГОЛУБОВИЋ
Ближи се четрдесет дана откако те нема и не

чујем твој глас – сине дођи.

Кажу да време лечи све, а мени сваки нови дан

доноси све већу тугу.

Нека те најбољи анђели чувају.

Мила моја.

Мајкице моја
Твој неутешни син ГАГА

(99/288697)

16. фебруара 2020. навршава се четрдесет

тужних дана откада нас је напустила на-

ша вољена мајка и нана

ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ

ГОЛУБОВИЋ

Помен ће се одржати 16. фебруара, у

11.30, на гробљу Котеж у Панчеву.

Породица ГОЛУБОВИЋ

(100/288697)

Три године бола и туге за нашим непрежаљеним анђелом

САЊА МИЛОЈЕВИЋ
Рођ. Богојевић

24. VII 1982 – 19. II 2017.

Сунце наше не грејеш нас више.

Истина је тешка, рана за тобом болна и доживотна.

Никада се нећемо помирити с тим да си отишла. Прерано си нас напусти-

ла сине, тихо и мирно, како си и живела.

Ти живиш кроз нас чедо наше.

Сваки нови дан почиње са тобом, у свакој нашој сузи си ти, у сваком на-

шем погледу видимо твоју лепоту, твоју младост, твој осмех, сјећамо се

твоје доброте и племените душе.

Волела си нас више него себе, сунце наше. Знај да нашу љубав и Тебе од

нас ни вечност отети неће.

Волимо те анђеле наш.
Твоји најмилији

Твоја породица сине

(103/288701)

Три претешке и непреболне године откако ниси са нама љубави наша

САЊА МИЛОЈЕВИЋ
Рођ. Богојевић

24. VII 1982 – 19. II 2017.

На помисао да те више нема срце ми се цепа, увек си ме учила да будем

јак и истрајан на своме путу. На свему томе сам ти бескрајно захвалан, све

је било лако уз твој осмех и подршку, прерано си нас напустила тихо и

мирно, али су сузе и бол остали у нашим срцима. 

Нека те анђели чувају љубави.

Супруг САША и син ЛАЗАР
(102/288701)

СВЕТОЗАР КРЧАДИНАЦ

Године пролазе али сећање остаје заувек. Са по-

носом ћемо чувати успомену на твоје поштење и

доброту и са поштовањем и љубављу чувати од

заборава.

Почивај у миру.

Твоји синови СТЕВИЦА и ЂУРИЦА и унуци

АЛЕКСАНДАР и НИКОЛАЈ и супруга ЛЕПА
(26/288558)

15. фебруара 2020,  у 11.30, на Новом гробљу,

одржаће се годишњи помен

СТОЈАНКИ КОПРИВИЦА
1934–2019.

Прошла је година, али сећање и бол не бледе.

Син ВИДОСАВ и ћерка ВИДОСАВА са породицама

(41/288585)

ОЛИВЕР МЕСАРОШ
18. II 2008 – 18. II 2020.

Ниоткуд утехе зрак.

Узалуд чекам... у немој сени.

Никога нема... сама ко камен ћутим.

Сестра САНА са породицом

(56/288613)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНЧЕ

ЈОЦИЋ
1991–2020.

Заувек у нашим ми-

слима.

Твоји најмилији

(104/288713)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА

ОРЕШЧАНИН
2013–2020.

Тужни су дани без те-

бе.

Твоја породица

(50/288606)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА

ЛАЦКОВ
12. II 2014 – 12. II 2020.

С љубављу и поносом

чувамо успомену на

тебе.

Твоји најмилији
(88/288676)

БОЈАН АНТИЋ
1977–2019.

Годину дана је прошло, а из срца нимало туге

није отишло. 

Боли то што нам у сваком тренутку недостајеш.

Остала је велика празнина након твог одласка.

С љубављу и болом родитељи ДРАГОМИР и

ЈЕЛИЦА, супруга ЈОВАНА, ћера ТАРА и брат

ЖИВАН са породицом
(126/288757)

БОЈАН АНТИЋ
Знао си колико нам значиш, али никада нећеш знати

колико недостајеш. Никада нећеш бити заборављен.

Колектив „Гранд”
(127/288757)

БОЈАН АНТИЋ

Тугу време не брише, успомене не бледе. Заувек

ћеш остати у нашим мислима.

Кума ЦЕЦА и кумица НАТАЛИЈА
(128/228757)

БОЈАН АНТИЋ
Кад ми санак покој даде и душа се миру спрема,

из срце се гласак краде што те нема.

Кум НИКОЛА
(129/288757)

15. фебруара 2020, у 11

сати, даваћемо годишњи

помен

ЈОСИП

ГЕРДИЋ
1950–2019.

Чуваћемо те од заборава.

Твоји најмилији

(1/288421)

Десетогодишњи помен

МИЛОШ

ОПАЧИЋ
1937–2010.

Сваког дана нам недо-
стајеш више него прет-
ходног.

Породице: КАЛЕНИЋ
и ГАВРИЛОВ

(10/288544)

Четири године туге и
бола за вољеним братом

ДУШАН

ЛАЗИЋ
24. VII 1961 – 27. II 2016.

Сестра ЉИЉАНА, брат

ЗОРАН и сестра ЗОРА

са породицом

(131/288764)
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Прошло је осам година откада нас је напустио

наш драги, најдражи, никад прежаљени

СЛАВОЉУБ ГОШИЋ

СЛАВИША БУЦА
1974–2012.

Тешко је живети рањене душе, био си нам љубав,

заштита, понос... Био си нам све. 

Био си и остао наш понос и дика. Остају нам див-

на сећања на тебе, сета и бол што смо те изгубили.

У срцу те чувамо, анђеле наш.

Твоји најмилији

(3/288527)

РАДУЛЕ РАДУЛОВИЋ

Девет година ја ти пишем писмо и тугујем што

заједно нисмо. Бол и туга моје срце слама, зашто

си ме оставио да тугујем сама, знаш да нашу пе-

сму ноћас певају, ја плачем и кријем сузе,а оне

саме падају.
Твоја супруга ЈОКА

(27/288559)

БУДИМИР

ЋУРЧИЋ

20. фебруара навр-

шава се седам година

од смрти нашег воље-

ног супруга и оца

Најмилији

(34/288568)

15. фебруара 2020, у 11 сати, на Новом

гробљу даваћемо једногодишњи помен на-

шој драгој

ЈЕЛЕНИ НИКОЛИЋ

Анђеле наш, дани пролазе а туга је све већа.

Заувек ожалошћена и никада непрежаљена.

Мајка КАТИЦА, синови МИЉАН и УРОШ,

ћерка АНЂЕЛА и брат БРАНИСЛАВ

са породицом

(37/288582)

Драга моја Јело
Година прође...

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ
Заувек ожалошћена
твоја баба ДАНИЦА

(38/288582)

Шест месеци откада ни-
је са нама наш драги

ИВАН

ЛУКИНИЋ

Живиш у нашим срцима.

Сестра ИЛОНКА

са породицом

(43/288593)

16. фебруара 2020. године навршава се шест болних
месеци од смрти нашег вољеног супруга, тате и деке.
Помен ћемо дати у суботу, 15. фебруара 2020, у 11 сати

ИВАН ЛУКИНИЋ

Шест месеци прође... Нема те више, а нема ни тог вре-

мена које ће толику патњу да избрише, шест месеци, а

као да је јуче било... и даље те неизмерно волимо!

Твоји женскићи

(45/288599)

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР

САНАДЕР
2006–2020.

Брате, почивај у миру
са нашим родитељима,
а ја ћу мислити и даље
на Вас.

Брат МИРОСЛАВ
с породицом

(49/288605)

СТАМЕНКОВИЋ

БОРИС СЛАВКА
Време пролази, ал’ празнина и туга остају.

Ваши најмилији
(51/288607)

СЕЋАЊЕ

ДАНИЦА АТАНАСОВСКИ
15. II 2016 – 15. II 2020.

Време ће пролазити, али бол и туга за тобом ни-

кад.

Недостајаћеш нам за све што долази.

Твоји најмилији

(55/288611)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо ше-

стомесечни помен обележити 15. фебруара, у 11

сати, на Новом гробљу

ПЕТАР МОШОРИНАЦ

Време иде, а бол и туга све јачи.

Заувек у срцима супруге СНЕЖАНЕ, ћерке

ЈАДРАНКЕ и сина СТЕВАНА са породицом

(75/288653)

ЛИДИЈА РАНЧИЋ
1. IV 1955 – 16. II 2015.

Још један шеснаести фебруар, пети по реду, от-

како ниси са нама. Знамо где је твоје тело, али

где си Ти и да ли можеш да осетиш колико недо-

стајеш Невени и мени?

Твој ЗОЋА

(76/288655)

ЕРДЕЉАН

МАРИЈА ЈОВИЦА
16. V 1939 – 20. II 2013. 4. III 1933 – 6. VII 2012.

Седам година како те нема мама, пуно ми недо-

стајете ти и тата.

Увек сте ми у сећању.

Ваша ћерка ЗОРИЦА и зет ДАРКО

(77/288658)

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ ЈОВАНОВ
13. IV 1979 – 24. II 2019.

Татино злато, бол не пролази, а година прође.

15. фебруара 2020, у 11 сати, даћемо годишњицу мојој мезимици,

мом анђелу Јелени.

Сећања не бледе само бол је све већа, јер ме на тебе све подсећа.

Остаћеш мој највећи бол у срцу и души. Никада те тата заборавити

неће.

С љубављу нашој Јелени: тата ЂОКА, мали брат ЛУКА, деда ЛАЗА и

баба ЉУБИЦА
(118/288743)

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ ЈОВАНОВ

Недостајеш

Тета СОКА и брат ИВАН
(117/288742)

ЈЕЛЕНА

НИКОЛИЋ

ЈОВАНОВ

Нека те анђели чува-

ју
Баба ЗЛАТА, 

стриц НИКОЛА

и тета КАЈА
(116/288749)

ЛЕЛА БИРЦЛИН
рођ. Морар

18. IX 1944 – 15. II 2019.

Увек ћеш ми недостајати...

(105/288717)

Година је прошла без
наше вољене

ЛЕЛЕ

БИРЦЛИН
Заувек ћеш остати у на-
шим срцима.

Унука МАРЛЕНА, 
снаја ЈЕЛЕНА и син

МИРОСЛАВ
(109/288727)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо

обележити једногодишњи помен нашој

ДРАГИЦИ БАТИНИЋ
1934–2019.

на гробљу Котеж, 15. фебруара, у 11.30.

Остаће вечно у нашим срцима.

Супруг МИЛАДИН, синови

БРАНИСЛАВ и МИЛАН са породицом
(125/288752)
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Четрдесетодневни помен

НЕБОЈША КОСТИЋ

Сине, у нашој души си заувек. 

Чувамо те са тугом, болом и поносом. 

Молимо се да будеш међу анђелима, по-

чивај у миру.

Неутешни: мама МИЛКА

и тата РАДОМИР

(4/288528)

Сећање на драге родитеље

АРАМБАШИЋ

ЈОВАН МАРИЦА
1995–2020. 2015–2020.

Синови

(5/288534)

16. фебруара 2020. на-
вршавају се три године
откако ниси са нама наш
вољени

ЖИВОМИР

СИМИЋ МИРКО
Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Твоји најмилији

(6/288535)

ВЛАСТИМИР

ЛУКИЋ
14. II 2004 – 14. II 2020.

С љубављу и пошто-

вањем чувамо те од

заборава.

Унука ИВАНА

с породицом
(7/288536)

У понедељак, 17. фебруара навршава се четр-

десет дана откако није с нама наша драга

ИВАНКА МАТИЈАШЕВИЋ
1937–2020.

Ожалошћени: син ЈОВАН, снаја РАДМИЛА,

унуке БОЈАНА и СВЕТЛАНА са породицама

(9/288579)

У суботу, 15. фебруара,
дајемо годину нашој

ДРАГИЦИ

БОГДАНОВИЋ
Супруг ЉУБОМИР, 
кћери КАТАРИНА

и МЛАДЕНА
и син ЗОРАН

са својим породицама

(12/288546)

Прошло је четрдесет дана откако ниси

с нама

ЕВА ВЛАЈИЋ
1959–2020.

Твоји најмилији

(13/288547)

Четрдесет дана како нас је напустила наша снаја

ЕВА ВЛАЈИЋ
рођ. Вуковић

Никада нећемо заборавити твоју доброту и тво-

је велико срце у којем је било места за све нас.

Твоје заове ЛЕЛА и СЕКА

(14/288548)

17. фебруара 2020. године даваћемо трогоди-

шњи помен

МИЛАНУ ЂОРЂЕВУ КИЦОШУ

Прошле су три дуге, тужне и тешке године.

Бол и туга не напуштају наша срца, однео си све

са собом. Остала је празнина тамна и болна.

Нека те анђели чувају.

Твоја неутешна породица
(24/288558)

МИЛЕ ЂОРЂЕВ КИЦОШ

Године не могу избрисати успомене, сећање,

остаје заувек.

Чуваћемо успомену на тебе од заборава. Нека те

анђели чувају.

Почивај у миру.

Твоја тетка ЛЕПА са породицом из Данске
(25/288558)

Драги родитељи, баба и деда

ЈОВАНОВ

ЉИЉАНА ЈОВИЦА

С љубављу и тугом чувамо успомене на Вас.

Син АЛЕКСАНДАР, снаја ЕМИНА, зет ПРЕДРАГ

и унуци НЕНАД, МАРКО и СТЕФАН
(42/288588)

Помен вољеном оцу

ВЛАСТИМИР

Саве ЛУКИЋ

Драги мој тата, једна-

ко ми недостајеш све

ове године, дубоко те

осећам у души, драги

оче.

Увек у срцу: ћерке

ЉИЉАНЕ, зета

СТЕВЕ и унука

НИНЕ и САНДРЕ

(54/288609)

СТИПАН ТОМАШИЋ
2010–2020.

Заувек ћемо те се сећати.
Твоја породица

(62/288619)

СЛАЂАНА ПЕТРОВ
14. II 2015 – 14. II 2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(67/288630)

18. фебруара 2020. навршиће се три годи-

не откако си нас напустио

БРАНИСЛАВ НОЛИЋ
1932–2020.

Заувек тужни твоји: супруга ЖАНА, 

син ДЕЈАН, ћерка НАТАША,

сестра ВЕРА и унуци МАРКО и МИХАЈЛО

(85/288672)

16. фебруара 2020. навршава се једанаест

година откако ниси с нама

ГОРАН ЛУПИНКА ГОГА
1970–2009.

Твоји: мама, тата и брат

(83/288668)

Три тужне године от-

како није са нама

ЈОЛАНА

ГАВРИЛОВ
1932–2017.

Заувек у нашим ср-

цима.

Ћерке са породицама
(82/288670)

СЕЋАЊЕ

РАДОСЛАВ

СИМИЧИЋ
16. II 2000 – 16. II 2020.

С љубављу породица

(78/288657)

Четрдесет тужних да-

на без мог тате

ВАСО

НОВАКОВИЋ

Хвала Ти за све .

Ћерка СВЕТЛАНА

са породицом

(79/288659)

15. фебруара навр-

шава се четрдесет да-

на откада није с нама

наш драги

ВАСО

НОВАКОВИЋ

Заувек ћеш нам не-

достајати.

Супруга АНИЦА

и син АНЂЕЛКО

са породицом

(80/28659)

300-820, 300-830
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Про бај те да из бег не те кон -
фликт не си ту а ци је на по слу. Не
тра жи те прав ду у овом тре нут -
ку, јер сте пре ви ше уз бу ђе ни и
не смо тре ни, па ће вам бит не
ства ри про ма ћи. За тво ри те се 
у ку ћу, ни сте баш нај бо ље 
дру штво.

Ово је тре ну так ка да од лу чу је те
о сво јој бу дућ но сти. Пу но ле пих
до га ђа ња, по зи тив не енер ги је,
фи нан сиј ских до би та ка, до дат -
ног по сла. Не мој те пла ни ра ти
ду жа пу то ва ња. Склад ни парт -
нер ски од но си мо гу се про тре -
сти сце на ма љу бо мо ре.

Тро ши те се пре ви ше на љу де
ко ји за пра во и ни су бит ни, а мо -
гу вас уву ћи у не ке ин тер не
сплет ке и на пра ви ти вас пред -
ме том тра ча. Уздај те се у се бе.
Око вас све вр ца од стра сти. За -
ра да је кон стант на и би ће бо ља,
са мо још ма ло стр пље ња.

Пра ви је тре ну так да се по за ба -
ви те пи та њи ма у ве зи са стам -
бе ним про сто ром. Не мој те ште -
де ти, ре ша вај те про блем у стар -
ту. Ма ње не сла га ње с парт не -
ром не ће мно го по ре ме ти ти ва -
ше пла но ве. Под ву ци те му се
под ко жу.

Све сна ге сте уло жи ли у то да се
до мог не те бо ље функ ци је, али
ако сте ро ђе ни у пр вој де ка ди,
мо ра те би ти опре зни. Ре ши ће те
не ке прав не за вр зла ме и пре но
што се на да те. Парт нер ски од -
но си су ста бил ни.

Ако вам се ука же при ли ка да
пу ту је те, оба ве зно то ура ди те.
Пе ри од је по во љан за ве ће фи -
нан сиј ске при ли ве и ре ша ва ње
не че га што вас ду го му чи.
Отворен и искрен раз го вор ре -
ши ће све ва ше ди ле ме и – ето
љу ба ви.

Фи нан си је се по пра вља ју бр же
не го што сте оче ки ва ли. Мир но
и ста ло же но иде те си гур ним ко -
ра ци ма на пред ка свом за цр та -
ном ци љу. Ако су од но си за -
хлад не ли, овај пе ри од је по во -
љан да отво ри те сво је ср це и
пла ни ра те за јед нич ку бу дућ ност.

Гу бит ке ко је сте има ли то ком по -
след њих ме се ци по че ће те по ла -
ко да ре ша ва те. Ви сте со ло
играч, па раз ми шљај те о соп -
стве ном би зни су. Ко му ни ка ци ја
вам је до бра. Мо же те сре сти
осо бу ко ја ће вас за ин три ги ра ти
и ко ју ће те по же ле ти да осво ји те.

Кућ ни бу џет вам се по пра вља у
овом пе ри о ду. Раз ми сли те ко је
но ви не тре ба да уве де те ка ко
би сте по бољ ша ли по сао. Сти же
мно го ви ше нов ца не го што оче -
ку је те. Страст, че жња и по вра -
так ста ре љу ба ви. Али не мо же
се два пут у исту во ду ући.

Пред сто ји вам нов ча ни до би так,
али па жљи во га упо тре би те. На -
пра ви те до бар план и др жи те га
се. За љу би те се, пло ви те на
кри ли ма ма ште, осло бо ди те се
сум њи... За бо ра ви те на рас пра -
ве. Му чи ће вас не са ни ца, али
љу бав на.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Пу сти те ср це да вас во ди, шта
год ко да ка же. Не мој те до зво -
ли ти да вас ту ђе ми сли во де. Бу -
ди те упор ни и ис трај ни и по сти -
ћи ће те све што сте за ми сли ли.
Не тро ши те оно што не ма те,
пажљи во рас по ре ди те сво је
финан си је.

При ти сну ти сте стра хо ви ма, али
зве зде го во ре да се си ту а ци ја
по ла ко окре ће у ва шу ко рист.
Оче куј те и до дат не при хо де. Не
же ли те да се ве зу је те или оба ве -
зу је те, али осо ба до ко је вам је
ста ло вред на је то га да јој по -
кло ни те сво је ср це.
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Тра ди ци ја уз го ја ви но гра да и
про из вод ње ви на у До ло ву, ко -
је сло ви као ау тен тич но пан -
че вач ко ви но гор је, чу ва се на
раз не на чи не, а је дан од нај у -
пе ча тљи ви јих сва ка ко је „Ви -
на ри ја да”.

Ову ма ни фе ста ци ју удру же -
ње „Све ти Три фун” ор га ни зу је
већ два де сет дру ги пут: све је
по че ло још око Но ве го ди не,
да би се удар ни дан од и грао у
су бо ту, 8. фе бру а ра, и том при -
ли ком је, по ред из бо ра нај бо -
љих мла дих ви на, на та мо шњем
тр гу упри ли чен и атрак ти ван
про грам.

Као и до сад, нај ви ше ре ак -
ци ја иза зва ло је так ми че ње у
бр зом ис пи ја њу шпри це ра, ка -
да се пут оми ље не те ку ћи не од
ча ше до неп ца ме рио у ци гло
не ко ли ко се кун ди...

На кон ви ше од ме сец да на
број них про мо ци ја ви на и дру -
гих про гра ма два де сет дру га
„Ви на ри ја да” сти гла је у нај -
ин те ре сант ни ју фа зу. Та ко је
про те клог ви кен да одр жа но
так ми че ње у че ти ри ка те го -
ри је мла дог ви на – цр ве них,
бе лих, ро зеа и де серт них, за
шта је при ја вљен чак 191
узорак.

А из на ве де ног кван ти те та
ни је би ло ни ма ло ла ко из дво -
ји ти ква ли тет. За то је, по уста -
ље ном оби ча ју, био за ду жен
струч ни жи ри ко ји су чи ни ли
еми нент ни ено ло зи, пред во -
ђе ни Ни ко лом Ле ки ћем, бив -
шим тех нич ким ди рек то ром
„Вр шач ких ви но гра да”. На кон
пре ци зног бо до ва ња нај бо љи
је био ка бер не Ву ка ши на Срет -
ко ва из Али бу на ра, а по де ље -
но је чак два на ест ве ли ких
злат них ме да ља, ме ђу ко ји ма
и до ма ћим ви на ри ја ма „Ста -
ни ми ро вић”, „Ор фе лин”, „Све -
ти Три фун” и „Шмит”. Све на -
гра де је обез бе дио ТОП, из у -
зев оне ко јом је Ме сна за јед -
ни ца „Ми та Ву ко са вљев” да -
ри ва ла под но си о ца нај ве ћег
бро ја узо ра ка – Ста ни ми ра
Стан ко ви ћа из До ло ва.

По бед ни ци су про гла ше ни
удар ног да на „Ви на ри ја де”, у
су бо ту, 8. фе бру а ра, на тра ди -
ци о нал ној ве че ри, уз на сту пе
фол кло ра ша и там бу ра ша.
Награ де ће би ти до де ље не на
за тва ра њу ма ни фе ста ци је, на
дан Све тог Три фу на, у пе так,
14. фе бру а ра, ка да ће би ти и
ри ту ал но оре зан ви но град

истои ме ног удру же ња, главног
ор га ни за то ра манифестације.

Љу ти шпри це ра шки дво бо ји

Ипак, нај за бав ни је је би ло по -
ме ну те су бо те у пре по днев ним
са ти ма, ка да је на глав ном до -
ло вач ком тр гу од са мог ју тра,
по ред бож јег нек та ра, би ло из -
ло же но још мно го то га: од пре -
по зна тљи вих штру дли до ме да
и дру гих сла сних про из во да.

И док су с раз гла са пле ни ле
ла га не вој во ђан ске но те, ра сла
је и тем пе ра ту ра, ка ко ва зду -
ха, та ко и у те ли ма оних ко ји
су де гу сти ра ли ома мљу ју ће про -
дук те вред них До ло ва ца.

И на кон што је град ски већ -
ник за по љо при вре ду Зо ран Гр -
ба све ча но отво рио ово го ди -
шњу ма ни фе ста ци ју, сви су с
не стр пље њем иш че ки ва ли да
се, као и сва ке го ди не, љу би те -
љи шпри це ра огле да ју у бр зи -
ни екс и ра ња ком би на ци је бе -
лог ви на и ки се ле во де из ча -
ша од два де ци ли тра.

Овог пу та при ја ви ла су се
осмо ри ца нај о два жни јих, јер
ни је ма ла хра брост усред зи ме
си па ти у гр ло на јед ном то ли ко
хлад ног на пит ка. А да не при -
ча мо о то ме ка кав је тек осе ћај
ка да до бар део те те ку ћи не ома -
ши циљ и сли је се под ма ји цу.

Про грам је по тра ди ци ји во -
дио члан удру же ња „Све ти Три -
фун” Ђу ри ца Сав ков, ко ји је
пре са мог стар та ука зао на јед -
но став на пра ви ла: на кон ко -
ман де „три, два, је дан – сад!”
так ми ча ри су са сто ла гра би ли
и екс пре сно гу та ли са др жај из
ча ша. И по бед ник је био онај
ко је ис пра жње ну ам ба ла жу пр -
ви вра тио на старт ну по зи ци ју.

Над ме та ње се од ви ја ло по
та ко зва ном но ка ут си сте му, па
су на кон пр ва че ти ри ду е ла
фор ми ра на два по лу фи нал на
па ра: у пр вом је Пе тар Ман -
дреш „над вла дао” Пе цу Ан ку -
ци ћа, док је у дру гом Ду шан
Ве мић из гу био од Па ве ла Кво -
чи ка, је ди ног „уље за” у овом

до ло вач ком дру штву. Ста ме ни
Стар че вац је био нај бо љи и у
фи на лу, али тек из дру гог по -
ку ша ја, јер је на кон пр ве ту ре
би ло не мо гу ће про це ни ти ко
је бр жи. А ко ли ко ови љу би те -
љи ка пљи це хи тро по те жу и
још хи три је гу та ју, нај бо ље го -
во ри ко мен тар из пу бли ке: „Љу -
ди, па ови не ма ју ди зну!”

Кво чик је та ко по но вио успех
од прет про шле го ди не, на кон
че га је, да ли за то што му је то
би ла већ пе та ча ша за крат ко
вре ме или – мно го ве ро ват ни је
– џен тлмен ства ра ди, у ре ви -
јал ном су пер фи на лу из гу био од
Ру жи це Шмит из Вој ло ви це.

Она је и зва нич на по бед ни ца у
ка те го ри ји де серт них ви на.

Ло ша го ди на за ви но гра да ре

По ме ну та да ма, за јед но са су -
пру гом Ла јо шем, већ го ди на -
ма се ба ви про из вод њом де -
серт них ви на од ма ли не, ку пи -
не, ви но гра дар ске бре скве... Он
је као члан удру же ња по но во
имао сво ју те згу, а ка да је реч
о ми ну лој се зо ни, ни је бли стао
од за до вољ ства.

– С ма ли ном је би ло мно го
про бле ма, ко је су углав ном
ства ра ле смр ди бу бе, на ро чи то
након пр ска ња, јер је до тад воћ -
њак био у до број кон ди ци ји и
не ка ко одо ле вао по га ном
инсекту. На жа лост, то нас све

више че ка у бу дућ но сти – ис -
ти че Ла још.

На су сед ном штан ду је Пан -
че вац Ђор ђе Дра ган из ло жио
ви но и ра ки ју, ко је је про из вео
на свом има њу на Ка ра у ли. За
ње га је про шла го ди на би ла ло -
ша, али је не ка ко ипак на ба -
вио до бро гро жђе за мла до вино.
Он ка же да је по сле цве та ња

на и шао та лас за га ђе но сти, што
је рет кост у том де лу гра да,
који му је уни штио ли шће и
гроздо ве.

До ло вац Жи ка Нов ко вић де -
се так го ди на је ак тив ни члан
удру же ња, от при ли ке от кад је
оти шао у пен зи ју; у свом још
увек мла дом ви но гра ду не гу је
око две ста ло за, од че га је про -
из вео сто ти нак ли та ра ви на, а
по се ду је и воћ њак кај си ја и
кру ша ка на око 40 ари.

– Ова го ди на је би ла на по -
чет ку ло ша за то што је у ма ју и
ју ну па ло мно го ки ше, па ни -
смо мо гли пра во вре ме но да
ура ди мо за шти ту, што је иза -
зи ва ло пла ме ња чу. Ка сни ји пе -
ри од је до нео до вољ но сун ча -
них да на и гро жђе је мо гло да
са зри – на вео је Жи ка.

Агил ни члан удру же ња је и
ње гов ко ле га и мал те не
(през)име њак – Жив ко Нов ко -
вић, сли кар, ко ји ни је ни ви -
нар ни ви но гра дар, али да је за -
па жен до при нос у ор га ни за ци -
ји ове ма ни фе ста ци је, пре све -
га уљи ма на плат ну и би бер-
цре пу. Он ка же и да не ма сли -
ка ња без до брог ви на, а на ро -
чи то во ли шар до не.

– Здра во је уве че по пи ти два
де ци ли тра ква ли тет ног ви на,
уз ко је ле по иде и ко зји сир.
Ме ни нај бо ље лег не кад на пра -
вим па у зу и сли ку од ло жим са
стра не, па је по сма трам док
ла га но пи јуц кам. Е, тек та да
ми се ма шта раз бук ти – от кри -
ва овај умет ник.

До бро ви но је сва ка ко плод
умет но сти, а ње не ма без маште.

Не иде без ме зе та

Би ло је ту и дру гих „шпе ци ја”,
ко је до бро иду уз пи ће, по пут

по ме ну тог ко зјег си ра, ко ји је
Ми лев ка Бе ља ну ди ла и у ком -
би на ци ји с ма сли но вим уљем и
за чи ни ма по пут ра зних вр ста
би бе ра, ру зма ри на, пер шу на...

Ни су из о ста ли ни пред став -
ни ци удру же ња „Гу ла ши ја да”.
Ови мом ци ре дов но под у пи ру
ову ма ни фе ста ци ју та ко што бес -
плат но де ле оно што ску ва ју у
ко тли ћу. Њи хов пред сед ник Бра -
ни слав Да мја но вић ка же да то
ра до чи не, јер је „Све ти Трифун”
при мер и за сва мла да удру же -
ња ко ја же ле да се ба ве очу ва -
њем по ро дич них тра ди ци ја.

– На овај на чин про мо ви ше -
мо и сво ју ма ни фе ста ци ју, ко -
ја је по ста ла све ма сов ни ја и
ин тер на ци о нал на и би ће у ју -
лу одр жа на ше сти пут. Гу лаш
смо са ми су фи нан си ра ли, а ви -
на ри су по мо гли с луком и

зачи ни ма. Мо рам да ис так нем
да, по ред љу ба ви пре ма „шпе -
ци ја ма” из ко тли ћа, слич но осе -
ћа ње га ји мо и пре ма бе лом ви -
ну, пре све га оном од сор ти
бур гун дац и со ви њон блан, ко -
јих смо про шле го ди не за сво -
је по тре бе на пра ви ли око 300
ли та ра – ка же Бранислав.

Од вај ка да је би ло – у До ло ву
ви но пи је ра до и ста ро и младо...

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.

Бел гиј ски ов чар
Кра јем ја ну а ра у Ули ци Сте ва на Шу -
пљик ца про на ђен је муж јак бел гиј -
ског ов ча ра ма ли ное, ко ји, на жа лост,
ни је обе ле жен ми кро чи пом, па ни је
мо гло да се до ђе до вла сни ка уви дом
у ба зу података. Овај ле по тан се тре -
нут но на ла зи у град ском при хва ти -
ли шту у Вла син ској број 1, па ако се
уско ро ни ко не ја ви, би ће дат на
удо мља ва ње.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се
до би ти на кон такт-те ле фон 352-148.

Срећ на четвор ка
Ова гру па ште на ди има ла је не -
сре ћу да их усред зи ме на ули -
ци оста ви не ки не са ве сни су -
гра ђа нин, али су исто та ко има -
ли сре ће да су их спа сли и од -
га ји ли за по сле ни у јед ној ве те -
ри нар ској ам бу лан ти.

На жа лост, ни су сви из ле гла
ус пе ли да пре жи ве, али ово че тво ро бра ће и се ста ра из гу ра -
ло је хра бро кроз нај те же тре нут ке, па са да оче ку ју од го вор -
не удо ми те ље ко ји ће им се по све ти ти и по мо ћи им да по -
ста ну ве ли ке њу шке и њи хо ви нај бо љи при ја те љи.

Са мо стал но је ду и очи шће ни су од па ра зи та, а све дру го
мо же се са зна ти по зи вом на те ле фон 060/732-99-09.

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

БЕС ПЛАТ НЕ

САДНИ ЦЕ

Пре ма ре чи ма Бог да на Ан -

ку ци ћа, пред сед ни ка удру -

же ња „Све ти Три фун”, у

свим ка те го ри ја ма је би ло

мно го ве ли ких злат них ме -

да ља, што је знак да је

упр кос ло шој го ди ни би ло

мно го до брих ви на. По ред

оста лог, до ма ћи ни су за -

ин те ре со ва ни ма бес плат но

де ли ли и сад ни це ви но ве

ло зе.

– До би ли смо их од фир -

ми „Ка лем Ђор ђе вић и

„Агро Ми ну то вац”, а сви

ко ју су ста ли у ред до би ли

су нај ма ње по три сад ни -

це. Они са да мо ра ју да их

ста ве у пе сак или три ње и

чу ва ју на тем пе ра ту ри од

пре ко де сет сте пе ни. Два

да на пред сад њу тре ба да

их по то пе у во ду, нај бо ље

по ме ша ну с кра вљом ба ле -

гом, ка ко би жи ле на бу бри -

ле. За тим тре ба ис ко па ти

ру пу од 40 пу та 40 цен ти -

ме та ра, чи је зи до ве је нај -

бо ље об ло жи ти ђу бри вом,

жи ле сад ни це исе ћи до ду -

жи не ру ко хва та, по ло жи ти

уко со, за тр па ти је да ви ри

око пет цен ти ме та ра и ре -

дов но је за ли ва ти – на во ди

Ан ку цић.

ДО ЛО ВО ИМА

СОМЕ ЛИ ЈЕА

У До ло ву по сто ји и је дан

шко ло ва ни со ме ли је. То је

Дра ган Фи ли пов, ко ји ка -

же да је, по ред зна ња, по -

треб но има ти и не ке пре -

ди спо зи ци је, по пут сен зи -

бил них ре цеп то ра.

– Ви но се пр во си па у ча -

шу, ма ло се про мућ ка и за -

гре је у ру ци, ка ко би се ак -

ти ви ра ла ете рич на уља,

као и та ни ни, без ко јих не -

ма ви на, а до бри су за мно -

го то га, пре све га за про ба -

ву. По том сле ди те сти ра ње

по мо ћу неп ца – от кри ва

Дра ган де лић свог зна ња.

По ме ну ти ис пит се по ла -

же у јед ној овла шће ној бе -

о град ској аген ци ји, а но си -

лац те ди пло ме мо же да

ра ди на би ло ком пре ко о -

ке ан ском бро ду, што Дра -

га на не за ни ма, већ пла -

ни ра да оста не у До ло ву и

за сну је свој ви но град.

ТРА ЈЕ ДВА ДЕ СЕТ ДРУ ГА „ВИ НА РИ ЈА ДА”

У ДО ЛО ВУ РАДО ВИ НО ПИ ЈЕ И СТА РО И МЛА ДО

Квочик за трептај бржи од Мандреша

Доловци чувају лепу традицију

Многи ће да саде нове чокоте



Так ми ча ри Рвач ког клу ба Ди -
на мо на ста вља ју да по сти жу
из ван ред не ре зул та те и у но вој
го ди ни. Де вој чи це и де ча ци ко -
ји тре ни ра ју нај ста ри ји олим -

пиј ски спорт у на шем гра ду
одав но су скре ну ли па жњу на
се бе, а про те клих да на још ви -

ше су уве ри ли све љу би те ље
спор та да су на пра вом пу ту.

На Ку пу Ср би је у ка те го ри ји
ју ни о ра за бли ста ле су де вој ке
из РК-а Ди на мо, ко је су у екип -

ном де лу над ме та ња за у зе ле
дру го ме сто. Би ле су ис пред Цр -
ве не зве зде, а иза Пар ти за на.

У по је ди нач ној кон ку рен ци -
ји нај у спе шни ја је би ла Јо ва на
Ра ди во је вић, ко ја је осво ји ла
нај сјај ни је од лич је у ка те го ри -
ји до 57 кг. Јо ва на Ви ћен тић
је за ра ди ла сре бр ну ме да љу у
гру пи рва чи ца до 49 кг, а бо је
Рвач ког клу ба Ди на мо бра ни -
ли су и Ми лош Се ку ло вић и
бра ћа Ву ји но вић – Вељ ко и
Ми хај ло.

Еки пу из на шег гра да пред -
во дио је тре нер Ву јо Ша јић.

За па жен на ступ на ши су гра -
ђа ни су има ли и на Ку пу Ср -
би је у конкуренцији ка де та,

ко ји је недавно одр жан у
Зрења ни ну.

На том пре сти жном так ми -
че њу Јо ва на Ви ћен тић и Јо ва -
на Ра ди во је вић за ра ди ле су ви -
це шам пи он ске ти ту ле у сво јим
ка те го ри ја ма, док је Та ма ра
Ми јал ков осво ји ла брон зу у ка -
те го ри ји до 57 кг. Од лич је истог
сја ја при па ло је и Ми хај лу Ву -
ји но ви ћу, ко ји се над ме тао у
гру пи рва ча до 51 кг.

Иа ко су оста ли без тро фе ја,
до бро су се бо ри ли и Не ма ња
Ти шма, Вељ ко Ву ји но вић и Ла -
зар Јер ков.

Бит ка за Су пер ли гу

Из Љи га сти жу
навијач ки ау то бу си

Од бој ка шки клуб Бо рац је играо
мно го ва жних ме че ва у сво јој
ду гој и бо га тој исто ри ји. Вер -
ни на ви ја чи и сим па ти зе ри овог
спорт ског ко лек ти ва још пам -
те не за бо рав не ба раж-ду е ле са
Сме де ре вом и пр ви пла сман
Бор ца ме ђу нај бо ље клу бо ве у
зе мљи...

Стар чев ци су во ди ли мно го
те шких би та ка про тив нај бо -
љих клу бо ва са ових про сто ра,
по пут оних с Вој во ди ном, Пар -
ти за ном, не ка да и с под го рич -
ком Бу дућ но сти, те Бу дван ском
ри ви је ром...

Са да је пред од бој ка ши ма
Бор ца још је дан „меч над ме -
че ви ма”, мо жда и утак ми ца
исти не, ко ја ће по ка за ти да ли
је ова ге не ра ци ја клу ба из Стар -
че ва са зре ла за но ви по вра так
у ели ту.

У су бо ту, 15. фе бру а ра, у Ха -
ли спор то ва на Стре ли шту го -
сто ва ће Спар так из Љи га. Би -
ће то же сток ду ел ли де ра (Бо -
рац) и дру го пла си ра ног ти ма
на та бе ли Пр ве ли ге. Обе еки -
пе има ју исти скор по бе да и
по ра за, исти број бо до ва... Ко
бу де три јум фо вао у су бо ту, знат -
но ће се при бли жи ти Су пер ли -
ги Ср би је...

Из Љи га су на ја ви ли до ла -
зак на ви јач ких ау то бу са, што
зна чи да ће од бој ка ши Спар -
та ка има ти же сто ку по др шку
на Стре ли шту.

Са да су на по те зу сим па ти -
зе ри Бор ца и сви пра ви при ја -

те љи спор та у на шем гра ду.
Искре но ве ру је мо да не ће до -
зво ли ти да Да вор Ми ло ше вић
и ње го ви са и гра чи бу ду „го сти”
на свом те ре ну.

Утак ми ца над утак ми ца ма
по чи ње у 19 са ти. И ни ка ко је
не би тре ба ло про пу сти ти.

Но ви три јумф Од бој ке 013

Зим ска па у за је за вр ше на и за
се ни ор ке ОК-а Од бој ка 013.
Про шлог ви кен да је на ста вљена
пр вен стве на тр ка за бо до ве у
Пр вој вој во ђан ској ли ги, а на -
ше су гра ђан ке су оства ри ле

још јед ну вред ну по бе ду, ко -
јом су за др жа ле пр во ме сто
на та бе ли.

Де вој ке је пред во дио тре нер
Иван Кр го вић, а ду ел у Зре ња -
ни ну био је је дан од дер би ја
ко ла. Ипак, Пан чев ке су до ка -
за ле да су у овом тре нут ку мно -
го ква ли тет ни ји тим, па су ре -
ла тив но ла ко сти гле до но вих
вред них бо до ва: Про ле тер –
Од бој ка 013 1:3, по се то ви ма
19:25, 16:25, 25:22 и 22:25.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Ми ли ца Ку жић, Со -
фи ја Аша нин, Да ни ца До бро -
са вље вић, Дра га на Мар ко вић,
Ан ђе ла Ву ја нић, Алек сан дра
Га ће ша, Јо ва на Кља јић, Је ле на
Пе тров, Ни ко ли на Ве ско вић,
На та ша Бо жић, Ми ли ца Сто -
јић и Са ра Ста ни ми ро вић.

Га ври лов но ви тре нер

– Оства ри ли смо још јед ну ва -
жну по бе ду и учвр сти ли се на
пр вом ме сту. Че сти там де вој -
ка ма на осво је ним бо до ви ма.

По сле ове утак ми це до ћи ће
и до ма лих из ме на у на шем
ко лек ти ву. Све на ше так ми -

чар ске се лек ци је ко је игра ју
под окри љем Од бој ка шког са -
ве за Вој во ди не убу ду ће ће као
тре нер пред во ди ти Алек сан -
дар Га ври лов. То зна чи да ће
наш Га вра на клу пи пр вог ти -
ма де би то ва ти већ на ред ног
ви кен да, а пред во ди ће и пи о -
нир ску се лек ци ју. Пре сто ји
нам ду ел са еки пом КИ0230
из Ки кин де. Игра ће мо без Је -
ле не Пе тров, али ве ру јем да
ће мо и по ред то га осво ји ти
но ве бо до ве – ре као је пр ви
чо век ОК-а од бој ка 013 Иван
Кр го вић.

Да кле, љу би те љи игре пре ко
мре же у на шем гра ду и сим па -
ти зе ри овог спорт ског ко лек -
ти ва мо ћи ће да ви де сво је ми -
ље ни це на де лу у не де љу, 16.
фе бру а ра, ка да ће Од бој ка 013
у Ха ли спор то ва на Стре ли шту
уго сти ти ри ва ла из Ки кин де.
Утак ми ца по чи ње у 12.15.
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Утак ми ца ма 19. ко ла, ко је су
од и гра не про шлог ви кен да,
на ста вље на је не из ве сна пр -
вен стве на тр ка за бо до ве у
Ко шар ка шкој ли ги Ср би је.

На та бе ли ври, ка ко на ње -
ном вр ху, та ко и на за че љу,
где не ко ли ко клу бо ва во ди
же сто ку бор бу за оп ста нак у
елит ном ко шар ка шком ка ра -
ва ну на ше зе мље. Док се за
пр во ме сто во ди мр тва тр ка
из ме ђу ча чан ског Бор ца и
ужич ке Сло бо де, чак шест
еки па ће се до по след њег ко -
ла на да ти да ће из бе ћи оно
нај го ре – се лид бу у ни жи ранг.
За оп ста нак у Ко шар ка шкој
ли ги Ср би је бо ри ће се: Вр -
шац, Ду нав из Ста рих Ба но -
ва ца, Ме та лац из Ва ље ва, ОКК
Бе о град, Та миш и но во сад -
ска Вој во ди на.

Еки па из на шег гра да про -
шлог ви кен да је го сто ва ла у
Но вом Па за ру, где је од ме -
ри ла сна ге са исто и ме ним до -
ма ћим ти мом, ја ким про тив -
ни ком ко ји ове се зо не има
ви со ке ам би ци је. Та миш је
на пра вио ве ли ко из не на ђе ње
у пр вом де лу пр вен ства, ка да
је ус пео да са вла да истог ри -
ва ла, па је без бе ле за ста ве
оти шао на ово го сто ва ње. Во -
ди ла се ве ли ка бор ба у дво -
ра ни „Пен дик”, али су се на
кра ју ра до ва ли до ма ћи на ви -
ја чи: Но ви Па зар –Та миш
89:83, по че твр ти на ма: 16:15,
23:20, 21:21 и 29:27.

Пред око 300 гле да ла ца Па -
зар це је до два на е стог три -
јум фа у се зо ни пред во дио
Алек са Но ва ко вић, са 17 по -
е на и 12 ско ко ва, а 17 по е на
за по бед нич ки тим уба цио је
и Алек сан дар То до ро вић. По
15 по е на за до ма ћи на по сти -
гли су Та рик Брун че вић и
Алек сеј Не шо вић, док је Ал -
тин Исла мо вић до дао 11.

На дру гој стра ни, Ми лош
Ни ко лић је по сти гао 15 по е -
на за еки пу Та ми ша, а со лид -
ни су би ли и Де рик Фе нер и
Џа рид Ро удс, ко ји су по два -
на ест пу та би ли пре ци зни.
„Дво ци фре ни” су би ли и Алек -
са Ча бри ло и Пре драг Пр ља
– по сти гли су по 11 по е на.

Као што и сам по глед на
ре зул тат по че твр ти на ма ка -
зу је, у Но вом Па за ру се во ди -
ла ве ли ка бор ба, а по бед ник
се ни је знао до по след њег тре -
нут ка овог уз бу дљи вог ме ча.

– Све вре ме смо би ли у игри.
Што се ка же, ди са ли смо им
за врат, ни смо им до зво ља ва -
ли да се ре зул тат ски од ле пе,
али ма ло смо па ли у по след -
њој че твр ти ни, што је ис ку -
сан и ква ли те тан тим Но вог
Па за ра умео да ка зни. До ма -
ћи ко шар ка ши су по сти гли че -
ти ри вр ло те шке трој ке, ко је
су на кра ју од лу чи ле по бед -
ни ка. За до во љан сам од но сом
пре ма игри, али мо ра мо да
бу де мо још чвр шћи, по го то ву
на го сто ва њи ма. Иде мо да ље,
пред на ма су те шке утак ми -
це, ко је ће мно го то га од лу чи -
ти, а рас по ред нам је из у зет но
те жак. За не ко ли ко да на од и -
гра ће мо три ме ча – ре као је у
те ле фон ском раз го во ру тре -
нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

У сре ду, 12. фе бру а ра, ка -
да је овај број „Пан чев ца” већ
био за кљу чен, у Ха ли спор то -
ва на Стре ли шту од и гран је
дер би за оп ста нак.

У на шем гра ду је го сто вао
Ду нав из Ста рих Ба но ва ца,
ко ји је у пр вом де лу пр вен -
ства три јум фо вао над Та ми -
шем са 76:68, а пре њи хо вог
дру гог ме ђу соб ног ду е ла имао
је по бе ду ви ше од Пан че ва ца.

На ред ни пр вен стве ни су -
срет Та миш ће од и гра ти у
уто рак, 18. фе бру а ра, у Но -
вом Са ду, ка да ће го сто ва ти
по след ње пла си ра ној Вој во ди -
ни, ко ја се та ко ђе гр че ви то
бо ри за оп ста нак у ли ги. Већ
у пе так, 21. фе бру а ра, у на -
шем гра ду ће го сто ва ти фа -
во ри зо ва ни Зла ти бор, а по -
том у по не де љак, 24. фе бру а -
ра, сле ди пут у Ва ље во и још
је дан ва жан мег дан с ди рект -
ним кон ку рен том, ово га пу та
с до ма ћим Ме тал цем.

Ко шар ка ши Та ми ша су не -
бро је но пу та по ка за ли да су
нај бо љи ка да је то нај по треб -
ни је. Па не ка та ко бу де и по -
сле ове же сто ке и убр за не се -
ри је утак ми ца...

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТЕ ЖАК РАС ПО РЕД – 
ВА ЖНЕ УТАК МИ ЦЕ

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ПРЕД БОР ЦЕМ ЈЕ МЕЧ ИСТИ НЕ

ТАБЕЛА ПРВЕ ЛИГЕ – мушкарци

1. БОРАЦ 12 11 1 33:8 32 26

2. СПАРТАК 12 11 1 35:9 32 20

3. МЕТАЛАЦ 12 8 4 30:18 25 19

4. КЛЕК 12 6 6 24:23 19 18

5. НОВИ САД 12 6 6 23:24 17 17

6. СМЕДЕРЕВО 12 5 7 20:26 13 15

7. ВА-014 12 4 8 22:25 16 14

8. ВГСК 12 4 8 16:31 11 13

9. ЖЕЛЕЗНИЧАР 12 3 9 16:32 9 10

10. МЛАДЕНОВАЦ 12 2 10 10:33 6 10

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КАРАТЕУ

ЗДЕШИЋ ДОБАР У БУДИМПЕШТИ

ЗА ПА ЖЕН УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ РВА ЧА

ДИ НА МО РАЗ ДВО ЈИО ВЕ ЧИ ТЕ РИ ВА ЛЕ

Карате репрезентација Срби-
је освојила је три медаље на
Европском првенству за ка-
дете, јуниоре и млађе сенио-
ре, које је одржано прошлог
викенда у Будимпешти.

У саставу националног ти-
ма био је и јуниор Динама
Александар Здешић, који је
наступио у катама. То је био
његов дебитантски наступ на
европском првенству и он је
своју кату одлично одрадио.

Нажалост, нови систем так-
мичења, у коме се такмича-
ри сврставају у четири групе,
био је лош по Здешића, јер је
он вољом жреба био у најја-
чој групи, са освајачима ме-
даља с последњег светског пр-
венства. Као један од најмла-
ђих такмичара у овој конку-
ренцији, Саша није имао ни-
какве шансе за висок пла-
сман, па је на крају морао да
се задовољи шестим местом
у групи.

Ово је за њега било
значајно искуство и прили-
ка да се надмеће с врхун-
ским такмичарима.
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Још је дан убе дљив
три јумф Ди на ма

Два Ми ло ша у цен тру
па жње

Ше сна е сто ко ло Ар кус су пер -
ли ге за ру ко ме та ше до не ло је
и че тр на е сти три јумф пан че -
вач ког Ди на ма. Про шлог ви -
кен да у Ха ли спор то ва на
Стрели шту го сто вао је зре ња -
нин ски Про ле тер, а око 400
покло ни ка игре с ле пљи вом
лоп том ужи ва ло је у још јед ној
ле пој пред ста ви пан че вач ких
ру ко ме та ша.

Иван Дис тол и ње го ви са и -
гра чи ни су има ли мно го про -
бле ма да до ђу до још јед не убе -
дљи ве по бе де, а тре нер Аким
Ком не нић је шан су да игра ју
пру жио и мом ци ма ко ји су то -
ком пр вен ства има ли ма њу
мину та жу: Ди на мо –Про ле тер
34:27 (18:10).

Зре ња нин ци су во ди ли с 0:1
и 1:2, али то је би ло све од њих
у овом ду е лу. Да кле, па ри ра ли
су ли де ру шам пи о на та са мо у
пр ва че ти ри ми ну та, а он да су
на сце ну сту пи ла два Ди на мо -
ва Ми ло ша, сјај на кри ла, Ко -
ста ди но вић и Ба ру џић, ко ји су
ефект ним го ло ви ма ма ми ли
апла у зе пан че вач ких љу би те -
ља ру ко ме та.

Сја јан је у тим мо мен ти ма
био и гол ман до ма ћег ти ма Де -
јан Зла та но вић. Ње го ве лоп те
као да су има ле очи, па је он
бес пре кор ним, ми ли ме тар ски
пре ци зним ба ца њем пре ко це -
лог те ре на сјај но упо шља вао
бр зе са и гра че, ко ји ма ни је би -
ло те шко да по сти жу ефект не
го ло ве. У сед мом ми ну ту Злата -
но вић је нај пре ба цио кон тру

Ба ру џи ћу, а са мо не ко ли ко се -
кун ди ка сни је и Ко ста ди но ви -
ћу... Ди на мо је та да во дио с
5:2, али ви ше од раз ли ке у го -
ло ви ма им пре си о ни ра ла је ње -
го ва над моћ на те ре ну.

Усле ди ла је фу ри о зна игра
до ма ћег ти ма и два на ест ми -
ну та у ко ји ма го сти ни су ус пе -
ли да за тре су мре жу Ди на ма.

На го лу је бри љи рао Де јан Зла -
та но вић, ко ји је од бра нио два
сед мер ца, Ди ми три је вић је
ефект но по ен ти рао и ус пут из -
ну дио ис кљу че ње про тив нич -
ког игра ча, по том је и Ко ста -
ди но вић „ко зна ко ји пут” у пр -
вом по лу вре ме ну за тре сао мре -
жу Про ле те ра, али овог пу та
шу том пре ко це лог те ре на...
По бед ник је прак тич но био од -
лу чен већ по сле пр вих три де -
сет ми ну та игре, ко је су Пан -
чев ци окон ча ли са осам го ло -
ва пред но сти – 18:10.

„Про ме шао је кар те” тре нер
Аким Ком не нић у дру гом по -
лу вре ме ну, па су на те рен ис -
тр ча ли мла ђи мом ци. Шан су
су до би ли они ко ји су има ли
ма њу ми ну та жу то ком овог пр -
вен ства, а овог пу та су је ис ко -
ри сти ли на нај бо љи на чин. По -
след њих два де се так ми ну та
утак ми це про те кло је у зна ку

Мла де на Шо ти ћа, Уро ша Па -
вло ви ћа и Во ји сла ва Ми лу но -
ви ћа, ко ји су по ка за ли да Ди -
на мо на њих увек мо же да ра -
чу на.

– Ушли смо у овај меч као
фа во ри ти, а има ли смо по се -
бан мо тив јер смо же ле ли да
се ре ван ши ра мо Зре ња нин ци -
ма за по раз у пр вом де лу пр -
вен ства. До бро смо отво ри ли
утак ми цу, игра ли чвр сто у од -
бра ни, ни смо има ли осци ла -
ци је у игри, па смо оства ри ли
за слу же ну по бе ду. Че сти там

мо јим са и гра чи ма и на дам се
да ће мо ова ко на ста ви ти и у
ме че ви ма ко ји нам пред сто је
– ис та као је на кон фе рен ци ји
за но ви на ре нај бо љи ак тер су -
сре та Ми лош Ко ста ди но вић.

Ди на мо је играо у са ста ву:
Вељ ко Ми ло ше вић (два го ла),
Мар ко Иван че вић, Урош Па -
вло вић (три), Мла ден Шо тић
(пет), Иван Ди ми три је вић (три),
Ми лош Са вић (два), Де јан Зла -
та но вић, Иван Дис тол, Ми лош
Ба ру џић (пет), Ми лош Ко ста -
ди но вић (де сет), Во ји слав Ми -
лу но вић (че ти ри го ла), Не над
Вуч ко вић, Ни ко ла Ра до ва но -
вић и Урош Ми тро вић.

– Мом ци су ис по што ва ли до -
го во ре, има ли су ја ко до бар
при ступ утак ми ци и пер фек -
тан од нос пре ма игри и про -
тив ни ку. Ка да де лу је мо та ко,
он да ре зул тат мо ра да до ђе.
Игра ло смо до бро у од бра ни,
ре а ли зо ва ли смо бр зе кон тра -
на па де. Има мо мо жда и нај бо -
ља кри ла у зе мљи, па јед но -
став но то мо ра мо да ко ри сти -
мо. Сви мом ци су до би ли шан -
су да игра ју, жао ми је што с
на ма, због ви ру са, ни су би ли и
Бу њев че вић, Го лу бо вић и Је -
зди ми ро вић. Иде мо да ље. Има -
мо сво је пла но ве. Ми смо и те -
о рет ски из бо ри ли уче шће у
плеј-офу, па ће мо на ред них
шест утак ми ца, ко ли ко је оста -
ло до кра ја ре гу лар ног де ла
шам пи о на та, ис ко ри сти ти да
се уи гра ва мо за над ме та ње у
Ку пу Ср би је, али и у за вр шни -
ци пр вен ства – ре као је пр ви
тре нер „жу то-цр них” Аким
Ком не нић.

Ру ко ме та ши Ди на ма на ред -
ног ви кен да иду у Но ви Па зар,
где ће од ме ри ти сна ге са исто -
и ме ним до ма ћим ти мом.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Mansill

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Н. Пазар: НОВИ ПАЗАР – ДИНАМО

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–ТАКОВО
субота, 16 сати
мушкарци

Панчево: БОРАЦ–СПАРТАК
субота, 19 сати

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – КИ0230
недеља, 12.15

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС – КРИС КРОС
субота, 15 сати
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – ЈЕДИНСТВО
субота, 18 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПРОЛЕТЕР 34:27

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК 2:3
мушкарци

Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ 1:3

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Зрењанин: ПРОЛЕТЕР – ОДБОЈКА 013 1:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Н. Пазар: НОВИ ПАЗАР – ТАМИШ 89:83
Панчево: ТАМИШ–ДУНАВ 98:83

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–РАДНИЧКИ 80:73
Панчево: КРИС КРОС – ВИРТУС БАСКЕТ 0:20

СРЕ БРО ЗА 
ТА МИШ

На Отво ре ном пр вен ству Бе о -
гра да у атле ти ци за мла ђе ју -
ни о ре АК Та миш је по сти гао
још је дан вре дан успех.

Са ња Ма рић је осво ји ла сре -
бр ну ме да љу у тр ци на 800 м,
по ста вив ши лич ни ре корд, ко -
ји са да из но си 2:17,45 ми ну та.
Овај успех је још вред ни ји ако
се зна да је Са ња би ла три го -
ди не мла ђа од ри вал ки.

Иду ћег ви кен да ова сјај на
атле ти чар ка ће уче ство ва ти на
др жав ном пр вен ству за мла ђе
ју ни о ре, а над ме та ће се у тр -
ка ма на 400 и 800 ме та ра.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

АВРА МО ВИЋ МЕЂУ
ОДА БРА НИ МА

Гри го ри је Авра мо вић, ко шар -
каш Крис-кро са, бо ра вио је на
ми ни-при пре ма ма ре пре зен та -
ци је Ср би је (се лек ци ја до петна -
ест го ди на), ко је су одр жа не од
1. до 4. фе бру а ра у Кра гу јевцу.

По пу лар ни Ги шка се та ко
на шао на спи ску од 24 нај бо ља
мла да ко шар ка ша Ср би је, што
пред ста вља из у зет но при зна -
ње, али и под стрек за још бо -
љи рад, ка ко ње му та ко и ње -
го вом клу бу, КК-у Крис-крос.

ВИ ЦЕ ШАМ ПИ О НИ
Мла ди џу ди сти Ди на ма осво -
ји ли су два на ест ме да ља на ме -
ђу на род ном тур ни ру „Тро феј
Вр шца”. Мла ђи пи о ни ри су за -
ра ди ли и пе хар као нај у спе -
шни ја у еки па у сво јој ка те го -
ри ји, а у укуп ном пла сма ну Ди -
на мо је био дру ги.

Пан че вач ку „екс пе ди ци ју” су
пред во ди ли тре не ри Љу бо мир
Ста ни шић и Ду шан Па вић, а
на тур ни ру је су дио Слав ко Ста -
ни шић.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Урош Ђу ри шић, Ми ле на и Ми -
ли ца Се ку ло вић. Сре бром су се
оки ти ли: Ири на Кр стић, Ми -
лош Бо жић и Ни ко ла Ра да нов,
а брон зе су за ра ди ли: Па вле Ра -
ди во је вић, Див на Ми ла но вић,
Га ври ло Бо шко вић, Лу ка Црњин,
Фи лип Ћи рић и Де јан До лин га.

Уче ство ва ли су и: Фи лип Фар -
каш, Пе тар Сто јић, Ни ко ла Ми -
тић и Ан дреа Ди зда ре вић.

ОСАМ ТРО ФЕ ЈА
ЗА МЛА ДОСТ

На тра ди ци о нал ном ка ра те тур -
ни ру у Аран ђе лов цу „Сре те ње
2020” уче ство ва ло је око 40 бо -
ра ца из Бу гар ске, БиХ и Ср би је.

За па же не ре зул та те у ја кој
кон ку рен ци ји по сти гли су и
чла но ви КК-а Мла дост из на -
шег гра да.

Сре бр на од лич ја су за ра ди -
ли: Ду ња Јо ва но вић, Со фи ја
Сте фа но вић, Ка та ри на Пе тро -
вић, Не ма ња Жив ков и Ни ко -
ла Бра ца но вић.

Брон за не ме да ље су осво ји -
ли Ана ста си ја Кр стић, Дра га -
на Ма цу ра и Ни ко ла Ја во рац.

ОТВО РЕ НО ПР ВЕН СТВО БЕ О ГРА ДА У АТЛЕ ТИ ЦИ

ДИ НА МОВ ЦИ НА ДО БРОМ ПУ ТУ

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

НЕ МА ША ЛЕ С ЛИ ДЕ РОМ

Стране припремио

Александар
Живковић

Отво ре но пр вен ство Бе о гра да
у атле ти ци за мла ђе ју ни о ре
одр жа но је про шлог ви кен да у
на шем глав ном гра ду. Так ми -
ча ри АК-а Ди на мо пред ста ви -
ли су се у ле пом све тлу, а осво -
ји ли су и две ме да ље.

Ма ри ја Мр ке ла је по бе ди ла
у тр ци на 400 ме та ра, с вре ме -
ном 59,30. По што се на ла зи у
за вр шној фа зи при пре ма за
пред сто је ћа др жав на пр вен ства,
Ма ри ја је тр ча ла из пу ног тре -
нин га, а њен ре зул тат је до бар
по ка за тељ да је на пра вом пу -
ту да од бра ни ти ту лу пр ва ки -
ње Ср би је.

Ана ста си ја Мр ке ла је ис тр -
ча ла нај бо љу ово го ди шњу тр ку
на 400 ме та ра (1:01,40), а успе -
шан на ступ је има ла и Ан ђе ла
Ки ћо вић, ко ја је тр ку на 400 м

окон ча ла с ре зул та том 1:09,00.
Ан ђе ли је при мар на ди сци пли -
на ба ца ње ко пља, али је исто
та ко и не за мен љив део Ди на -
мо ве шта фе те.

Стра хи ња Стев шић је осво -
јио сре бро у тр ци на 800 ме -
та ра, с ре зул та том 2:05,20, што
је бли зу ње го вог лич ног ре -
кор да. Алек са Жи ва нов је
тренут но нај бо љи ба цач ко -
пља у Ср би ји, али по што ње -
го ве ди сци пли не не ма у дво -
ра ни, он се над ме тао у ба ца -
њу ку гле и у тр ци на 60 ме та -
ра. У оба так ми че ња је за у зео
че твр то ме сто. Ан дре ја Бо жа -
нић је био ше сти у тр ци на
1.500 ме та ра.

Сви у АК-у Ди на мо с не стр -
пље њем оче ку ју но ве так ми -
чар ске иза зо ве...
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Тамара Косовац,
ученица:

     – Вероватно ћу
изаћи с друштвом.
Немам конкретне
планове. За учење 
се обично тешко 
нађе време (смех).

Лука Радовић,
ученик:

    – Учићу и тренираћу.
Имам утакмицу. Сваки
викенд је мање-више
сличан.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Разигравање
Осећај изиграности јесте један од најопаснијих.

    Уме да баци у бедак.

    Као и да натера да смишљаш како да се светиш.

    Зна да помути разум.

    Да трезвеност и доброту окује.

    Игноришеш га, па се враћа још јачи.

    Уместо да га обгрлиш јер је твој, део тебе.

    Уместо да му разигравањем покажеш место.

Почетак
Ау, како неке лепе мисли завршавају у сенкама ума.

    И покушаји да их се сетиш.

    Као и напор да маглу одуваш. Не помажу.

    Тек понекад ти блесну, као у сну.

    Јесу дубоко урезане у мождане наборе.

    Али ако их у том тренутку не запишеш, одоше.

    Опет си на почетку.

    Па шта: живот личи на магловити сан.

Искусно
Сакупљање искустава захтева време.

    Процес као и сваки други.

    Осим што овај никада не престаје.

    Зато и јесте толико диван.

    Оно што скупиш те формира.

    Па те следећи слој растури.

    Како би нова личност била створена.

    До следеће олује, искусно.

Матеја
Оберкнежев,
ученик:

     – Снимаћемо филм
током оба дана викенда.
Бавим се режијом. У
питању је самостални
пројекат.

Уи гра ва ње ли ни ја ти ма

Про ве ра но вих игра ча

Фуд бал ски клу бо ви се уве ли ко при пре -
ма ју за пред сто је ћа ис ку ше ња у про -
лећ ном де лу се зо не. За вр шен је и пре -
ла зни рок, па тре ба до бро уком по но ва -
ти све ли ни је ти ма, да се но вај ли је на -
вик ну на ста ро се де о це... Та ко је, уо ста -
лом, сва ке зи ме ка да је фуд бал ска „бу -
ба ма ра” у пи та њу.

Ка да се го во ри о нај ва жни јој спо ред -
ној ства ри на све ту у на шем гра ду, он да
је нај ак ту ел ни ја те ма – Срп ска ли га гру -
па „Вој во ди на”. У њој се так ми че пан -
че вач ки Же ле зни чар и Ди на мо 1945. У
оба ко лек ти ва се вред но ра ди, а тре не -
ри скла па ју мо за и ке сво јих еки па.

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра, ко ји су пр -
ви део се зо не окон ча ли на пр вом ме -
сту, пр ви кон трол ни су срет су од и гра ли
на Ади Ци ган ли ји. За ри ва ла су има ли
је се њег шам пи о на Срп ске ли ге „Бе о -
град”, ИМТ.

Тре нер Же ле зни ча ра Ду шан Је врић
шан су је пру жио свим мом ци ма, про -
ве ра вао је игра че на раз ли чи тим по зи -
ци ја ма у ти му, а пом но је са сво јим
сарад ни ци ма Мар ком Ан дре ји ћем и
Вла ди ми ром Ра сто ви ћем пра тио сва ки

де таљ на утак ми ци. ИМТ је на кра ју по -
бе дио с 3:1, и то го ло ви ма у фи ни шу
ме ча. По го дак за по пу лар ну „ди зел ку”
из Пан че ва по сти гао је Ђор ђе Ив ко вић.

– За до во љан сам оним што сам ви -
део. Мом ци су има ли од ли чан при ступ

утак ми ци, а уо чи ли
смо мно го де та ља
ко ји ће нам ве о ма
зна чи ти у на став ку
при пре ма – ре као је
шеф струч ног шта -
ба Же ле зни ча ра Ду -
шан Је врић.

Бо је ти ма из на -
шег гра да бра ни ли
су: Кне же вић, Јан -
ку лов, Ла за ре вић,
Да мја но вић, Ба ша -
но вић, Ман дић,
Плав шић, Зо ри ца,
Сто ја но вић, Са ва но -
вић, Ко ва че вић, Ка -
та нић, Ни ко лов ски,
Ф. Са на дер, Трип -
ко вић, Ани чић, Бра јо вић, А. Са на дер,
Сто ја нов, Пе тро вић, Ра ди са вље вић, Та -
на ско вић и Ив ко вић.

Од мах по сле не ко ли ко да на Же ле -
зни чар је на те ре ну с ве штач ком тра -
вом код Ха ле спор то ва на Стре ли шту
уго стио Вој во ди ну 1928 из Пер ле за. Баш
као и у пр вој утак ми ци, ме ђу се ни о ри -
ма се на шло и не ко ли ко мо ма ка из
омла дин ског ти ма Же ле зни ча ра.

По го то во не мо гу ћим усло ви ма за
игру, уз ки шу и јак, ско ро олуј ни и ве о -

ма хла дан ве тар, бо -
ље су се сна шли го -
сти, ко ји су из јед не
по лу при ли ке ус пе -
ли да по го де мре жу
до ма ћи на. Же ле -
зни чар је на овој
утак ми ци на сту пио
и са два но ва игра -
ча у по ста ви.

Игра ли су: Кне -
же вић, Мар ко вић,
Јан ку лов, Ба ша но -
вић, Ман дић, Зо ри -
ца, Са ва но вић, Сте -
ва но вић, Сто ја но -
вић, Ив ко вић, Ка та -
нић, Ла за ре вић, Да -
мја но вић, Бра је вић,

Са на дер, Трип ко вић, Та на ско вић, Ке -
мењ и Ко ва че вић.

У су бо ту, 8. фе бру а ра, „ди зел ка” из
Пан че ва от пу то ва ла је на Цр но гор ско
при мор је, где ће бо ра ви ти до 23.
фебруара.

Пу ном па ром се ра ди и у дру гом пан -
че вач ком срп ско ли га шу – ФК-у Ди на -
мо 1945.

Пр ви кон трол ни су срет „бр зи воз” је
од ра дио у Обре нов цу, где је од до ма ћег
Рад нич ког из гу био с 1:0. Ре зул тат овог
су сре та ни је био при ма ран, јер је струч -
ни штаб Ди на ма 1945 гле дао ка ко се но -
вај ли је укла па ју у тим, а шан са је пру же -
на и мом ци ма из омла дин ске се лек ци је.

– Ово је би ла до бра про ве ра за на ше
мом ке. Ве о ма ко рект на утак ми ца, са од -
лич ним ри ва лом на те ре ну. У пр вом по -
лу вре ме ну ни је би ло го ло ва, ка да смо
игра ли с на шим пр во тим ци ма. По сле
од мо ра на ших осам мла дих игра ча је
до би ло при ли ку и има ли смо мно го тога
по зи тив ног да ви ди мо – ре као је тре нер
гол ма на Ди на ма 1945 Не над Ни ко лић.

У дру гом кон трол ном су сре ту „бр зи
воз” је на те ре ну на Стре ли шту уго стио
Та ко во из Гор њег Ми ла нов ца, од ко га је
из гу био с 1:4. Гол за до ма ћи на по сти -
гао је Ста нић.

Шеф струч ног шта ба „бр зог во за” Жар -
ко То до ро вић на овој утак ми ци про ве -
рио је сле де ће игра че: Ан џић, Ка ри -
шик, Не ду чић, Ка ран фи лов ски, Да шић,
Ах чин, Ми ло је вић, Шар че вић, По по -
вић, Ста нић, Ја ко ва шић, а шан су су до -
би ли и: То мић, Ра ди са вље вић, Бо дло -
вић, Ни ко ла јев, Ар на у то вић, Вје шти ца,
Ко јић, Сто ја нов ски и Нин ко вић.

Пр вен стве на тр ка за бо до ве у Срп -
ској ли ги гру па „Вој во ди на” на ста вља
се 7. мар та.

А. Жив ко вић

ФУД БАЛ СКЕ АК ТУ ЕЛ НО СТИ

КОН ТРОЛ НЕ УТАК МИ ЦЕ 
У ПР ВОМ ПЛА НУ

У Бу дим пе шти је од 7. до 9.
фе бру а ра одр жа но Пр вен ство
Евро пе у ка ра теу. Ме ђу срп -
ским ре пре зен та тив ци ма је
би ла и на ша су гра ђан ка Ми -
ња Вар са ко вић, ко ја се надме -
та ла у гру пи мла ђих се ни ор -
ки, у ка те го ри ји пре ко 68 кг.

Ми ња је у пр вом ко лу по -
бе ди ла так ми чар ку из Ен гле -
ске, а за тим се са ста ла са ак -
ту ел ном шам пи он ком Евро -
пе из Ау стри је. На ша су гра -
ђан ка је од лич но за по че ла
меч и по ве ла, али је по том
до би ла те жак уда рац у гла ву
ко ји ју је пот пу но дез о ри јен -
ти сао... Има ла је хра бро сти
да на ста ви да се бо ри, али
ни је ус пе ла да са чу ва ре зул -
тат. По вре да је узе ла да нак,
па ни је ис ко ри сти ла ни шан -
су у ре пер са жу...

На кра ју је мо ра ла да се
за до во љи пла сма ном на седмо
ме сто. Ми њи је то био де би -
тант ски на ступ на европ ским
шам пи о на ти ма, па иа ко ни је
осво ји ла тро феј, оста ви ла је
по зи ти ван ути сак као на ша
нај мла ђа так ми чар ка. А. Ж.

ШАМ ПИ О НАТ СТА РОГ КОН ТИ НЕН ТА У КА РА ТЕУ

МИ ЊА СЕД МА У ЕВРО ПИ
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА – ПРВИ ДЕО

ТУРНИР ЗА НАЈМЛАЂЕ
У недељу, 2. фебру-
ара, на дан рођења
легендарног велемај-
стора Светозара Гли-
горића, у простори-
јама Шах клуба „Све-
тозар Глигорић Гли-
га” у нашем граду
одржан је први у ни-
зу турнира и уопште
догађаја који ће се
ове године организовати по-
водом великог јубилеја – сто
година од оснивања шахов-
ског клуба у Панчеву.

Част да отворе сезону при-
пала је кадетима и омладин-
цима клуба, који су се над-
метали подељени у три кла-
се: старији и млађи дечаци и
девојчице посебно.

У категорији старијих
дечака прво место је заузео

Марко Милановић, у групи
млађих шахиста победу је од-
нео његов брат Павле Мила-
новић, док је најбоља девој-
чица Марија Хаџић, иначе
вишегодишња чланица жен-
ске екипе клуба.

Сви учесници су добили
пригодне награде, а по четво-
ро најбољих у свакој класи на-
грађено је и медаљама и ша-
ховском литературом. А. Ж.


