
Скупштина
града

Јавно-приватно

партнерство и

филмско Панчево

» страна 5

цена 40 динара

Друштво

Како да брак 

не буде мрак

» страна 8

Јелена Терзић, 

првак света

» страна 9

Записи

Разговор без повода: 

др Јадран Бандић

» страна 10

Култура

Последњи лет Неше

Лептира

» страна 12

Фото-репортаже

Сенке над 

Панчевом

» страна 25

Спорт

Тамиш тече 

ка Суперлиги

» страна 26

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  15 .  ФЕБРУАРА 2019.Број 4802, година CL

НАЈ ВИ ШИ ДР ЖАВ НИ ФУНК ЦИ О НЕ РИ С ПРЕД СЕД НИ КОМ ВУ ЧИ ЋЕМ У ПАН ЧЕ ВУ

ИМА МО ВЕ ЋИ УГЛЕД У СВЕ ТУ НЕ ГО ИКА ДА
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Зашто смо заборавили
Небојшу Глоговца
» страна 3

Грип у Панчеву: како 
да му се одупрете
» страна 7

ПОСЕТАПОСЕТА

„ПАНЧЕВАЦ” НЕ РАДИ
15. ФЕБРУАРА

Обавештавамо наше читаоце и по-
словне партнере да у петак, 15.
фебруара, благајна „Панчевца” и
редакција нашег листа неће ради-
ти, јер се у Србији тог дана слави
Дан државности.

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА 

ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок 
продужен за годину дана

Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују ору-
жне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за др-
жање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и но-
шење оружја.

Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радни-
ка „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.

Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју за-
конску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну пре-
кршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.

Шта је уло же но у Пан че во,
на че му се ра ди и ка ко
пред сед ник види
бу дућ ност

Слу чај но је то што се не ки
ван зе мље ра ду ју 
опо зи ци о ним про те сти ма?

Пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву -
чић, ре пу блич ка пре ми јер ка Ана Бр -
на бић и по кра јин ски пре ми јер Игор
Ми ро вић по се ти ли су 10. фе бру а ра
ју жни Ба нат. Об и шли су Вр шац, Ко -
вин, Опо во, Ба нат ско Но во Се ло и
Бе лу Цр кву, а на кра ју су се обра ти ли

гра ђа ни ма на Тр гу кра ља Пе тра I у
Пан че ву.

Ву чић је го во рио о то ме шта је уло -
же но у Пан че во, на че му се ра ди и
ка кву бу дућ ност ви ди, што је под се -
ти ло на прет ход не из бор не кам па ње.
Ка зао је да би тре ба ло да ре кон струк -
ци ја Ин тер ног оде ље ња пан че вач ке
Оп ште бол ни це уско ро бу де за вр ше -
на, на кон че га ће на ред ног ме се ца
по че ти при јем пр вих па ци је на та. Ка -
да је реч о бу дућ но сти „Пе тро хе ми -
је”, он је обе ћао да ће над ле жни др -
жав ни ор га ни учи ни ти све да се про -
на ђе од го ва ра ју ћи ин ве сти тор за ту
фа бри ку и да она бу де са чу ва на.

Пре ма ње го вим ре чи ма, тре ба ло би
да по љо при вред ни ци то ком на ред них

не ко ли ко ме се ци од др жа ве до би ју
суб вен ци је за на бав ку го ри ва, а уско -
ро ће по че ти за по шља ва ње но вих љу -
ди у фа бри ци „Утва –А ви о ни”, на кон
што је згра да те фа бри ке ре но ви ра на.
Они ће би ти ан га жо ва ни на ре а ли за -
ци ји но вих про је ка та, као што су про -
из вод ња ро ти ра ју ћих ми тра ље за и
ави о на „со ва”.

Ву чић је до дао да ће ка да се у на -
шем гра ду бу де отво ри ла не мач ка фа -
бри ка ZF, у њој би ти за по сле но мно го
рад ни ка, с ве ли ким пла та ма, јер ће
про из вод ња би ти ин тен зив на – би ће
зна чај на за цео ју жни Ба нат, а „за 10
го ди на, ка да не ки дру ги бу ду го во ри -
ли о ста њу, мно ги ће се се ти ти и ре ћи
да је ово за вре ме Ву чи ћа ура ђе но”.

Ре као је да је бу дућ ност све тла за ста -
нов ни ке ју жног Ба на та и због то га
што ће се гра ди ти ау то-пу т на ре ла -
ци ји Бе о град –Пан че во –Вр шац, до ру -
мун ске гра ни це. Тај по сао тре ба да
поч не у на ред них шест до осам го ди -
на, а пут тре ба да бу де ду га чак око 86
ки ло ме та ра.

Пред сед ник др жа ве је у свом го во -
ру из ме ђу оста лог на гла сио да Ср би ја
и он сме та ју мно ги ма ко ји би да ру -
ше на шу др жа ву спо ља и из ну тра и
ко ји би хте ли да је вра те у про шлост.
На гла сио је да то ни је слу чај ност и
до дао да су по вод за то до бри еко -
ном ски ре зул та ти ко је на ша др жа ва
по сти же.

(На ста вак на стра ни 4)

БРНАБИЋ: ДА СТВАРАМО, ВЕРУЈЕМО, ПОБЕЂУЈЕМО

Премијерка Ана Брнабић поручила је на скупу да се у Србији више не во-

ди политика од данас до сутра, као што ни грађани више не живе од да-

нас до сутра, а да су промене које су до тога довеле почеле 2014, када је

садашњи председник Вучић постао премијер.

Она је подсетила на то да је кампања на иницијативу председника „Бу-

дућност Србије” почела у Врању, где је грађанима Пчињ-

ског округа казала колико је до 2014. године земља

била девастирана и колико су је згазили они који су до

тада били на власти.

– Ништа их није занимало: болнице, школе, путеви,

да ли млади одлазе и да ли породице имају будућност.

Све је то почело да се мења када је Вучић постао преми-

јер и када се видело да Србија може да побеђује и

да се такмичи с најбољима – рекла је Ана Брнабић.

Подвукла је да је садашња власт показала да

испуњава обећања и додала да опозиција која се

представља као „алтернатива” садашњој власти

у документу који се зове „уговор с народом”, не

говори о томе да ли је интересује Европска уни-

ја, шта ће бити с КиМ, нити како ће се Србија

позиционирати у међународним односима.



ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Бесконтактно испијање.

У Долову, 9. фебруара

Снимио Мирослав Првуљ

Петак, 15. фебруар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Ста ро је згро у сен ци
због жмур ки

Ни је по тро шен ни пун ка лен дар од два на ест ли сто ва, а у на шем
нај не по сред ни јем ком ши лу ку „рас па за ри ла” се већ тре ћа еки па с
на ме ром да сни ми ка дро ве и сце не за сво је фил мо ве и се ри је.

Под се ћа ња ра ди, у ста ром пан че вач ком је згру нај пре је као про -
ду цент и глу мац оби та вао Ла зар Ри стов ски, са сво јим си ном као
ре жи се ром и огром ном ма ши не ри јом као ло гич ком по сле ди цом
др жав не по др шке узро ко ва не Ла зи ним по ли тич ким ан га жо ва њем.
На рав но, љу би те љи сед ме умет но сти до зна ју се да је ов де сни ма но
жи вот но де ло по ро ди це Ри стов ски – „Kраљ Петaр Пр ви”.

Том при ли ком нас је умет нич ки вре ме плов на мо мен те вра тио
у сам освит Ве ли ког ра та, тач ни је у да не пре не го што је ау стро у -
гар ски пре сто ло на след ник Франц Фер ди нанд кре нуо у Са ра је во
(где га је ка сни је, и то до бро зна мо, по ред оста лих „до че као” и Га -
ври ло Прин цип). То смо (ми, но ви на ри „Пан чев ца”, и дру ги су -
гра ђа ни), гле да ју ћи с (не)при стој не уда ље но сти сни ма ње ка дро ва,
мо гли да чу је мо и из уста гр ла тог про дав ца но ви на ко ји је у не ком
са ра јев ској ка са би уз ви ки вао ка ко баш су тра бу ду ћи беч ки цар до -
ла зи у по се ту гра ду на Ми љац ки.

По том се ту, на ули ца ма Ђу ре Јак ши ћа и Ни ко ле Ђур ко ви ћа,
при вре ме но на ста ни ла еки па из се ри је РТС-а – „Жмур ке”. „Ћеф -
ну ло” им се да на рас кр сни ци ис пред зад њих вра та на ше фир ме
на пра сно по са де „дрв це” од не ко ли ко то на, ко је је прет ход но те -
шким ма ши на ма тре ба ло упр ти ти из не ке од обли жњих шу ма. Не -
да ле ко ода тле на пра вље на је и ста ро вре мен ска бир ти ја под на зи -
вом „Код Шиц ка” и у њој се од ви јао жи вот у не ким те скоб ним
вре ме ни ма на кон сло ма фа ши зма.

И на по слет ку, пре не ки дан, сни ма на је ов де и се ри ја „Сен ке
над Бал ка ном” (ви ше ре чи о то ме у ре пор та жи на 25. стра ни), ко -
ја је сво јим пр вим ци клу сом и ме ша ви ном исто риј ских ар те фа ка -
та и (не)мо гу ћих фик ци ја оду ше ви ла мно ге по кло ни ке пе ри о да
из ме ђу два свет ска ра та. На ста вак је мо мен тал но у из ра ди, а баш
про шлог че тврт ка сни ма но је на по ме ну том по те зу гра да на Та ми -
шу.

И кад смо већ код тог де ла Пан че ва, по но ви ће мо, прем да већ
хи ља ди ти пут, да је на ше ста ро је згро без ди ле ме – бо гом да но. На -
ро чи то ка да је реч о по тре ба ма по сле ни ка „сед ме умет но сти”, ко -
ји на про сто ва пе за та квим не бру ше ним би се ром.

Ме ђу тим, оно што по ве зу је сва три на ве де на оку пља ња фил ма -
џи ја, по ред то га што су ода бра ли баш на ше ме сто за ова пло ће ње
сво јих пла но ва, је сте и то да су сви прет ход но мо ра ли да из ве ду
исту опе ра ци ју. И то из ну ђе ну по гре шном по ли ти ком.

Елем, реч је о при вре ме ном ва ђе њу по сто је ћих бан де ра и ста -
вља њу на то ме сто кан де ла ба ра по пут оних из про ху ја лих вре ме -
на. Раз лог са свим прост: уме сто да су при ли ком по след ње ре кон -
струк ци је та да шњи град ски оци јед но став но ле по пре сли ка ли оно
што је ов де би ло пре век и ку сур, они су на шли да се пра ве па мет -
ни и ино ва тив ни, па су, по ред оста лих не при клад но сти, ре ше ни
да „оса вре ме не” ста ро је згро, ин ста ли ра ли и не а де кват не но са че
све тиљ ки у об ли ку пе цаљ ки, ко ји ма ту ни ка ко ни је би ло ме сто.

А све те фил ма џиј ске еки пе, ба ве ћи се те ма ти ком од пре сто ти -
нак и ви ше го ди на, ова мо на вра ћа ју не за то што смо мно го па мет -
ни и ино ва тив ни, већ ис кљу чи во за то што има мо не што, у ви зу ел -
ном сми слу, што од го ва ра њи хо вим по тре ба ма.

И он да се на но во пи та мо да ли је би ло мо гу ће да не ко, уме сто да
бри жно са чу ва сва ки де таљ из оних вре ме на, из во ди ке ре фе ке и
тај би сер пре тва ра у па па зја ни ју, мик су ју ћи „фрогс енд грен ма -
дерс”, што оно мад на не ком ино стра ном са стан че њу ре че са да не -
тра гом не ста ли Вук Д. Се ћа мо се ка ко је, уме сто да бу де ду хо вит,
на ре че ни пи сац/по ли ти чар ис пао сме шан, јер кад „ба бе и жа бе”
пре ве де те на ен гле ски је зик, та по ша ли ца из гу би сва ки сми сао. Е,
исто је и кад ме ша те плу сквам пер фе кат и фу тур, па са да јад не
фил ма џи је мо ра ју да бан де ре „чу па ју, па са де” и се бе из ла жу не -
по треб ним тро шко ви ма и му штра њи ма.

Све у све му, крај њи је час да пре ста не игра ње жмур ки пред чи -
ње ни цом да је на на ше је дин стве но ста ро је згро ба че на сен ка, већ
га чим пре тре ба вра ти ти у оно прет ход но, је ди но сми сле но – ста -
рин ско ста ње, с не из бе жним ро ман тич ним фе ње ри ма, па ће нам и
да ље, и све че шће, би ти го сти ра зни кра ље ви и дру га сви та оде ве -
на у дав но из но ше не оде ће.

Ј. Фи ли по вић

Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.

Идемо. Од 1869.

У Пан че ву се сре ди ном пр ве де це ни -
је но вог ми ле ни ју ма, за да на шње при -
ли ке, до га ђа ло мно го то га не за ми сли -
вог. Пре све га у по гле ду упа дљи во
из ра же ни јег сте пе на гра ђан ских сло -
бо да и ши ро ког про сто ра за јав не де -
ба те, у че му је „Пан че вац” пред ња чио.
Би ло је ве о ма мно го укр шта ња
мишље ња, ре а го ва ња и ра зних ини -
ци ја ти ва од зна ча ја за оп ште до бро, а
до га ђа ло се и да љу ди јав но и де ци -
ди ра но ста ну иза осо бе у чи је су људ -
ске и про фе си о нал не вред но сти уве -
ре ни.

Баш то био је лајт мо тив тек ста за
на слов ну стра ну, а у глав ној уло зи на -
шла се Иван ка Ба ра ше вић, ди рек тор -
ка пан че вач ког Фон да за здрав ство. За -
пра во, у том мо мен ту већ бив ша, јер је
упра во тих да на с те функ ци је сме ње -
на по ди рек ти ви Де мо крат ске стран -
ке. Ка ко је на мно ге ко ри сни ке услу га
по ме ну те уста но ве она оста ви -
ла из у зет но до бар ути сак у свом
прет ход ном ра ду, не ки од њих
при ре ди ли су 22. ав гу ста 2007.
скуп по др шке ис пред пан че вач -
ке ис по ста ве Фон да за здрав -
стве но оси гу ра ње. Оку пио се не -
ма ли број гра ђа на, ко ји су на тај
на чин из ра зи ли не за до вољ ство
од лу ком по кра јин ске цен тра ле
те уста но ве, ода кле се тим по -
во дом из ми го љи ло тек јед но
(шту ро) обра зло же ње да је до -
не дав на ди рек тор ка не ки но -
вац утро ши ла не на мен ски. На
то су, твр де ћи су прот но, ре а го -
ва ли број ни гра ђа ни, ка ко по -
је дин ци, та ко и раз не ор га ни -
за ци је, из но се ћи па ро ле као
што је: „Од бра ни мо ону ко ја је
го ди на ма бра ни ла на ше оси -

КА КО ГРА ЂА НИ НИ СУ 
ДА ЛИ ИВАН КУ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Јордан Филиповић

ТНТ Сте фа ну Цвет ко ви ћу (ве -
о ма ак ту ел ном у ово вре ме),
на кон што је тај ме диј еми то -
вао при лог о „ак тив но сти ма”
из ве сног кон тро верз ног „би -
зми сме на”. А је дан од тих
скан да ла упра во је и сме на ди -
рек тор ке пан че вач ког Фон да за
здрав ство Иван ке Ба ра ше вић,
чи ме се ба вио ло кал ни од бор
Срп ског по кре та об но ве на сво -
јој по след њој кон фе рен ци ји за
но ви на ре, уз по ру ку да је „не ће
да ти”. На жа лост, ни шта од то га
ни је уро ди ло пло дом, већ на -
про тив – она је пре ба че на у ко -
вин ску фи ли ја лу, да би тек мно -
го го ди на ка сни је на не ки на чин
би ла ре ха би ли то ва на, по врат -
ком на прет ход не по зи ци је.

Це лу ше сту стра ну, по све ће -
ну еко но ми ји, за у зео је ин тер -
вју са за ме ни ком ди рек то ра
„ХИ П–А зо та ре” за ин ве сти ци је.

Пјо тр Крав чен ко, пред став ник ли -
тван ског „Ар ви ја”, јед ног од три су -
бјек та ко ји су при ва ти зо ва ли ту пан -
че вач ку фа бри ку, том при ли ком
на гла сио је да су у при пре ми ве ли ке
ин ве сти ци је, а да ће од мах за тим ак -
це нат би ти ста вљен на еко ло ги ју. Вре -
ме га је оштро де ман то ва ло, па је уме -
сто то га убр зо вол шеб но раз мон ти ран
нај вред ни ји по гон (Кар ба мид 2) тог
не ка да шњег ли де ра у про из вод њи ве -
штач ког ђу бри ва и про дат јед ној ру -
ској ком па ни ји, а по том је та ко окр -
ње на фа бри ка вра ће на др жа ви, да би
је ка сни је, пу тем кон вер зи је ду го ва,
пре у зео „Ср би ја гас”, све док не дав но
„Азо та ра” ни је за вр ши ла не слав но –
у сте ча ју.

Ј. Ф.

гу ра ни ке”. Нај ек спли -
цит ни ји став за сту пао је
Са вет пан че вач ких се -
ни о ра (СПАС), озна чив -
ши ова кав по сту пак као
сра ман, чи ме је „уда ре -
на же сто ка ша мар чи на
свим по ште ним, а по -
себ но бо ле сним Пан чев -
ци ма”. За кљу чак са овог
ску па био је не дво сми -
слен – вра ћа ње Иван ке
Ба ра ше вић на че ло ов -
да шње фи ли ја ле Фон да,
као и да бу де пред ло же -
на за Но вем бар ску на -
гра ду Пан че ва.

На че твр тој стра ни,
као но се ћи, на шао се
текст са ин три гант ним
на сло вом – „Два скан -
да ла и пе тља”. У пи та њу

је пан че вач ка не -
дељ на по ли тич ка
хро ни ка, у ко јој је
ау тор Не над Жив ко -
вић пи сао о бе сми -
сле но сти пла ћа ња
прет пла те за јав ни
сер вис, уз обра зло -
же ње да РТС та кав
ка кав је, под ди ри -
гент ском па ли цом
Алек сан дра Ти ја ни -
ћа, то ни ка ко ни је.
Он се освр нуо и на
то што ло кал на
поли ци ја ни је ре а -
го ва ла на прет ње
власни ку бе ло  цр -
кван ске те ле ви зи је



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

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

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

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

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

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

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

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

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

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два ја се
и по то ме што у хе ма то ло -

шко-би о хе миј ској ла бо ра -
то ри ји те уста но ве па ци јен -
ти ве ћи ну ве ри фи ко ва них,
кон тро ли са них и су ми ра -
них ре зул та та мо гу до би ти
за све га сат вре ме на.

У За во ду ће уско ро по че -
ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не
пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ци ја ли ста
аб до ми нал не хи рур ги је из
Оп ште бол ни це Пан че во.

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

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

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

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Петак, 15. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Де ве тог фе бру а ра на вр ши ло
се го ди ну да на от ка ко нас је
због не из ле чи ве бо ле сти на -
пу стио Не бој ша Гло го вац, је -
дан од нај ве ћих глу ма ца са
ових про сто ра, али Пан че во
зва нич но ни чим ни је обе ле -
жи ло тај да тум.

Иа ко је са мо не ко ли ко да на
по сле смр ти овог ве ли ког глум -
ца Град ска упра ва Пан че ва об -
ја ви ла пред лог да Кул тур ни
цен тар по не се име Не бој ше
Гло гов ца, то се до овог тре нут -
ка ни је до го ди ло. На за се да њу
Скуп шти не гра да ко је је одр -
жа но по чет ком ок то бра по др -
шку овом пред ло гу да ло је пет -
на ест од бор ни ка од укуп но се -
дам де сет. Упр кос ова квом ис -
хо ду гла са ња гра до на чел ник
Са ша Па влов је за ло кал не ме -
ди је из ја вио да ће од лу ка нај -
ве ро ват ни је би ти ре а ли зо ва на
до кра ја го ди не. Ова из ја ва је
усле ди ла на кон што се на ула -
зу у Кул тур ни цен тар Пан че ва
по ја вио гра фит „Кул тур ни цен -
тар Не бој ша Гло го вац”.

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД

Цена: 4.000 дин.

УЛТРАЗВУК

Цена: 4.000 дин.

ПАПА ТЕСТ И 

КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 4.000 дин.

ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК

Цена: 6.000 дин.

ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК 

+ ПАПА ТЕСТ И 

КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 7.500 дин.

Прегледе обавља

др Јован Рудић
(ГАК „Народни фронт”)

Заказивање радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

До да нас, ме ђу тим, ова уста -
но ва зо ве се по ста ром, а по -
вод – го ди шњи ца смр ти НА -
ШЕГ глум ца – про пу штен је!

Шта ће се да ље де ша ва ти са
овом од лу ком, оста је нам да с
вре ме ном са зна мо...

Глу ми ца Ми ле на Пре дић, ко -
ја је и Пан чев ка, ре кла је овим
по во дом да је нео бе ле жа ва ње
го ди шњи це смр ти ни је ни ма -
ло за чу ди ло, јер је у ок то бру
од би јен пред лог да Кул тур ни

цен тар по не се име Не бој ше
Гло гов ца.

– То са мо ука зу је да се не -
ма слу ха, а ни зна ња за пре -
по знавање не чи јег ква ли тета
и ве ли чи не. Би ло би до бро ор -
га ни зо ва ти пе ти ци ју јер с

довољ ним бро јем гла со ва ми -
слим да би смо мо гли то да
про ме ни мо – ре кла је Небој-
шина колегинца Ми ле на Пре -
дић за „Панчевац”.

Дру ги су, на сре ћу, би ли
пред у зи мљи ви ји. У ових го ди -
ну да на Гло гов че во име по нео
је Дом кул ту ре у род ном гра ду
ње го ве мај ке – Не ве си њу, а у
Бе о гра ду је на згра ду у ко јој је
жи вео, у Ули ци Стра хи њи ћа
Ба на, по ста вље на спо мен-пло -
ча. На њој сто ји по све та „Прин -
цу глу ме и чу ду од чо ве ка”, као
и сти хо ви пе сме Ду ша на Сто -
ја но ви ћа „Део све тло сти”. Ини -
ци ја ти ва је по те кла од сту де -
на та је ди не кла се ко ју је Гло -
го вац во дио, а пло чу је по Сто -
ја но ви ће вој за ми сли из ра дио
умет нич ки ди зај нер Дра ган
Јова но вић. М. Марић

БА ХА ТОСТ ФИР МЕ „М & M PETAKOVIĆ TRADE”

Ко ми си ја из ба че на 
с пла ца

Др жа ва у др жа ви

По што смо про шле не де ље об -
ја ви ли са оп ште ње Удру же ња
срп ских тех нич ких пре гле да
(СТЕП), огра нак за ју жни Ба -
нат, у ко ме сто ји да је ди но
фир ма „М & M Petaković Tra-
de” на те ри то ри ји на шег ре ги -
о на не по шту је је дин стве ну це -
ну тех нич ког пре гле да во зи -
ла, по ку ша ли смо да, ка ко но -
ви нар ски ред на ла же, чу је мо
шта ме наџ мент те фир ме има
да ка же у ве зи са овом, као и
још не ко ли ко те ма.

У те ле фон ском раз го во ру
вла сник фир ме Ла зар Пе та -
ко вић од био је на шу мол бу да
нам да имејл адре су ка ко би -
смо раш чи ви ја ли да ли су ови
на во ди тач ни, те да му по ста -
ви мо пи та ња у ве зи с још јед -

ном шка кљи вом ма те ри јом.
Због то га ће чи та о ци оста ти ус -
кра ће ни за ње гов ко мен тар о
то ме да ли је тач на ин фор ма -
ци ја ко ју смо до би ли из по у -
зда них из во ра да је „М & M Pe-
taković Trade” је ди но прав но
ли це ко је има огром ну по вр -
ши ну зе мље на те ри то ри ји гра -
да, чи ји су за по сле ни из ба ци -
ли ко ми си ју ко ја је има ла за -
да так да на пра ви тач не ме ре
пла ца због пла ћа ња услу ге из -
но ше ња сме ћа. Пре ма на шим
са зна њи ма, ко ми си ја је и иза -
шла на те рен јер Пе та ко вић не
пла ћа ову ко му нал ну услу гу.

По сту пак про тив ове фир ме
је по кре нут, фо то ко пи је до ку -
ме на та о то ме су у на шем по се -
ду, па ће ова при ча има ти на -
ста вак у сле де ћем бро ју.

С. Т.

ПРО ГРАМ ЗА ЖЕ НЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Расписан кон курс 
за мен то ри не

У окви ру про јек та „Мен тор -
ски про грам за же не са ин ва -
ли ди те том”, ко ји пр ви пут у
Ср би ји спро во де удру же ња
„FemPlatz” и Жен ска ми ров на
гру па из Пан че ва, уз по др шку
ор га ни за ци је „UN Women” у
Ср би ји, 6. фе бру а ра је отво -
рен кон курс за мен то ри не.

На кон курс се до 20. фе -
бру а ра мо гу при ја ви ти де вој -
ке и же не са ин ва ли ди те том
из це ле Ср би је ко је су за ин -
те ре со ва не да раз ви ја ју сво је
по тен ци ја ле и уче из ис ку -
ста ва, зна ња и ве шти на дру -
гих же на са ин ва ли ди те том. 

Мен то ри не ће има ти при ли -
ку да на у че о сво јим пра ви ма,
о пре по зна ва њу и спре ча ва њу
дис кри ми на ци је и на си ља над
же на ма, о ин клу зив ном обра -
зо ва њу, са мо стал ном жи во ту,

за по шља ва њу и мно гим дру -
гим ва жним те ма ма.

Циљ овог про јек та, ко ји се
ре а ли зу је од сеп тем бра 2018.
до ју на 2019. го ди не, у окви ру
про гра ма „Ау то но ми ја, глас,
уче шће осо ба са ин ва ли ди те -
том”, је сте да по др жи же не са
ин ва ли ди те том у оства ри ва њу
њи хо вих пра ва, кроз осна жи -
ва ње, ин фор ми са ње и вр шњач -
ку по др шку.

Све же не ко је су за ин те ре -
со ва не за уче шће у овом про -
гра му тре ба да на сај ту
h t t p s : / / m p z i s r b i j a . w o r -
dpress.com/konkurs/ пре у зму
при јав ни фор му лар, да га по -
пу не и по ша љу на имејл адре -
су femplatz@gmail.com нај ка -
сни је до сре де, 20. фе бру а ра.

Д. К.

НА ГРА ДУ ПРИ МИ ЛА ТРО ГО ДИ ШЊА ЋЕР КА

По во дом го ди шњи це смр ти, у ЈДП-у је 9. фе бру а ра одр жа -

на све ча ност на ко јој је кћер ки Не бој ше Гло гов ца, тро го ди -

шњој Сун чи ци, Во ја Бра јо вић уру чио нај ве ће глу мач ко при -

зна ње – на гра ду „До бри чин пр стен” за жи вот но де ло у 2018.

А у Не бој шину част у Пан че ву је апри ла про шле го ди не би -

ло ор га ни зо ва но ве че по све ће но ње го вом ли ку и де лу. Про -

грам су при пре ми ли ње го ви при ја те љи и са рад ни ци: глу ми -

ца и ди рек тор ка Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта Та ма ра

Вуч ко вић, глу мац Во ји слав Бра јо вић и филм ски ре ди те љи

Бал ша Ђо го, Ср дан Го лу бо вић и Олег Нов ко вић. Та да је би -

ла пред ста вље на и из ло жба фо то гра фи ја из пред ста ва и фил -

мо ва у ко ји ма је играо, ко ју је при ре ди ла Ма ја Ме дић.

НЕ БОЈ ША, НАШ

СУ ГРА ЂА НИН

Не бој ша Гло го вац је ро ђен

30. ав гу ста 1969. у Тре би -

њу, у по ро ди ци све ште ни -

ка Ми ло ва на Гло гов ца и

мај ке Ми ле не. По ро ди ца се

до се ли ла у Опо во ка да је

Не бој ша имао шест го ди на,

а го ди ну да на ка сни је у

Пан че во. У на шем гра ду је

за вр шио основ ну шко лу и

гим на зи ју, а за тим је упи -

сао сту ди је пси хо ло ги је на

Фи ло зоф ском фа кул те ту у

Бе о гра ду. Упо ре до са сту -

ди ја ма, глу мио је у ама тер -

ском по зо ри шту. Ње гов та -

ле нат је пре по знао Ми лен ко

За бла ћан ски, ко ји га је и

при пре мао за при јем ни на

ФДУ. Глу му је сту ди рао од

1990. с На та шом Нин ко вић,

Во ји ном Ћет ко ви ћем и Сер -

ге јом Три фу но ви ћем.

Ко ле ге су га зва ле „принц

глу ме”, а при ја те љи у Пан -

че ву од ми ло ште – Ло ба ња.

ГО ДИ ШЊИ ЦА СМР ТИ НЕ БОЈ ШЕ ГЛО ГОВ ЦА

СЕН КА ПРИН ЦА ГЛУ МЕ ЈОШ ЧЕ КА

Из не ве ре но обе ћа ње
о про ме ни име на
Кул тур ног цен тра

За бо ра вље на 
го ди шњи ца смр ти 
на шег глум ца

Би ло би до бро 
ор га ни зо ва ти 
пе ти ци ју јер 
с до вољ ним бро јем 
гла со ва ми слим да 
би смо мо гли то да 
про ме ни мо.

Милена
Предић



Из ве штај „Фри дом ха у са” је ре ле ван тан за ме не, али се
не сла жем с њим. Ап со лут но не ми слим и не осе ћам да
жи вим у де ли мич но сло бод ној зе мљи, већ ми слим да
жи вим у сло бод ни јој зе мљи не го пре не ко ли ко го ди на.

(Пре ми јер ка Ана Бр на бић, „Бе та”, 6. фе бру ар)

* * *
Те две кам па ње се не мо гу по ре ди ти. Мој ути сак је да
је Ђин ђић фа на тич но во лео да му се по ста ви пи та ње
где ће он мо ћи на ши ро ко да об ја сни не што не ком с
ким се не сла же. А ов де не ма не сла га ња, ов де мо ра те
да апла у ди ра те. Сум њам да ће се на ћи не ки пен зи о нер
ко ји ће да уста не и пи та Ву чи ћа: из ви ни те, че ти ри го -
ди не сте ми узи ма ли од пен зи је, ка ко ми сли те то да ми
на док на ди те?

(Про фе сор Фа кул те та за прав не и по слов не сту ди је у
Но вом Са ду Ду шко Ра до са вље вић, „Ал Џа зи ра Бал канс”,
10. фе бру ар)

* * *
Мо ти ви по бу не у чо ве ку ни су по ли тич ке при ро де, ка ко
се нај че шће ту ма чи, већ про сто не за до вољ ство, оча ја -
ње, гнев и по тре ба да се жи ви у дру га чи јем све ту ко ји
не би био свет при ви да, не го свет ствар но сти. Же лео
бих да се на да да ће мо жи ве ти у нор мал ној зе мљи кад-
тад оства ри, јер је не под но шљи во жи ве ти у ла жи. То
за и ста во ди лу ди лу и сва та на си ља ко ја се де ша ва ју
ни су слу чај на. Чи тао сам да се у ста рој Грч кој не го ва ла
про све ће ност да би на род мо гао да уче ству је у де мо -
кра ти ји, што зна чи – све то што се не гу је на на шим те -
ле ви зи ја ма, ни је ни ма ло слу чај но. То је под му кло пра -
жње ње ума од сва ког озбиљ ног ин те ре со ва ња за жи вот -
не по ја ве и те ме, усред сре ђи ва ње па жње на бе зна чај -
но сти ка ко би не про све ће ним на ро дом мо гло лак ше да
се ма ни пу ли ше.

(Пи сац и но ви нар Ду шан Ми кља, „Да нас”, 10. фе -
бру ар)

* * *
Прет по ста ви ти да су труд ни це и по ро ди ље нај ве ћи про -
блем у зе мљи у ко јој цве та ју рад на цр но и сви дру ги об -
ли ци не пла ће ног ра да је, у нај ма њу ру ку, срам но. По -
след њих осам ме се ци пре пла вље ни смо ре ше њи ма по -
ро ди ља ко је до би ја ју на док на де не кад и ма ње од 300 ди -
на ра ме сеч но.

(Пред став ни ца ини ци ја ти ве „Ма ме су за кон” Та тја на
Ма цу ра, „Бе та”, 11. фе бру ар)

* * *
Ни кад Хр ват ском ни је вла да ла ова ко гад на еки па. Не ка
нас бу де и страх и срам. Мо жда ипак, не ка нас бу де
страх. Они има ју пра во су ђе, вој ску, по ли ци ју, ме ди је.
Они нам на све мо гу ће на чи не про да ју те зу ка ко су нам
је ди ни пра ви не при ја те љи „чет ни ци”. И он да кад „чет -
ни ци” има ју два де се так го ди на, и он да кад игра ју ва тер -
по ло, и он да кад отво ре на ср ца, за љу бље ни у спорт, до -
ла зе у нај љеп ши хр ват ски град… За то, не осу ђуј мо деч ке
ко ји су кре ну ли по би ти „чет ни ке”. Не ма ју они ни шта с
тим. Слу ша ју глас сво јих и на ших го спо да ра.

(Спи са те љи ца Ве дра на Ру дан, „Ку рир”, 11. фе бру ар)

* * *
Да ов да шњи и та мо шњи ме ди ји не пи шу то што пи шу,
не би се до го ди ло да ми ове сил не го ди не и да ље во ди -
мо исте бит ке. Рат је за вр шен, али су се на ше ме ђу соб -
не бит ке на ста ви ле. Ми слим да ту ме ди ји, као и на по -
чет ку тих ра то ва, и са да но се мо жда и нај ве ћу од го вор -
ност уз др жав не функ ци о не ре Хр ват ске и Ср би је. Чим
се та кве ства ри об ја вљу ју, оне си гур но не ко ме иду у
корист.

(Но ви нар ка Та ма ра Скро за, „Рас крин ка ва ње”, 11. фе -
бру ар)

* * *

Љу ди про те сту ју на ули ца ма гра до ва у Ср би ји ка ко би
по ка за ли не за до вољ ство си сте мом ко ји нас чи ни за ро -
бље ним. Власт ре а гу је на кри ти ке, уме сто ко ри го ва њем,
као да смо ми не при ја те љи. Про тест је крај ње ми ран,
хи ља де љу ди ше та по гра до ви ма, то је ве ли ка хра брост
да иза ђу на ули це у не ким гра до ви ма и ка жу: ме ни се не
до па да ово, ни сам за љу бљен у пред сед ни ка, не же лим да
га гр лим, ви дим ка ко жи ви мо.

(Глу мац Ни ко ла Ђу рич ко, те ле ви зи ја Н1, 11. фе бру ар)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

НАЈ ВИ ШИ ДР ЖАВ НИ ФУНК ЦИ О НЕ РИ С ПРЕД СЕД НИ КОМ ВУ ЧИ ЋЕМ У ПАН ЧЕ ВУ

ИМА МО УГЛЕД У СВЕ ТУ 
ВЕ ЋИ НЕ ГО ИКА Д

(Наставак с 1. стране)
– Да ли вам је слу чај но то што
су ал бан ски ме ди ји сла ви ли
про те сте про тив ме не у Гра ча -
ни ци, а ко ји ма је при су ство ва -
ло са мо де вет на е сто ро љу ди?
При то ме, њих пе то ро је до шло
са се ве ра КиМ, а је дан од њих
је бив ши слу жбе ник за пад не
ам ба са де. Раз ми сли те са ми, је
ли то за то што је Ву чић лош по
Ср бе, или су прот но, због то га
што се бо ри за њих и за Ср би -
ју? Хва ла на шем на ро ду на Ко -
со ву ко ји нам пру жа ве ли ку по -
др шку, од 80 од сто гла со ва. Они
нај бо ље зна ју ко се бо ри за њи -
хо ве ин те ре се, а ко их је 2008.
го ди не оте рао у не за ви сно Ко -
со во – ис та као је Ву чић.

Он је до дао да ни је до шао да
би го во рио ле пе ства ри и на ја -
вио је да ће би ти до ста про бле -
ма ка да је реч о бу дућ но сти
Ко со ва. Ре као је да ћемо че ка -
ти да бу ду уки ну те так се ко је
су на мет ну те у на шој ју жној
по кра ји ни, а да, уко ли ко се то
не до го ди, не ће би ти крај све -
та, јер ће Ср би ја и да ље по ма -
га ти на ше љу де на Ко со ву.

Ре као је и да ка ко год да се
за вр ши овај спор, Ср би ја не ће
тр пе ти ни ка ква по ни жа ва ња.
Пре ма ње го вим ре чи ма, ва ра -
ју се сви ко ји ми сле да је на ша
др жа ва ма ла и сла ба и да мо -
же и да ље да бу де вре ђа на и
уни шта ва на као не ка да – Ср -
би ја је да нас ја ча и има ве ћи
углед и по што ва ње у све ту не -
го ика да до са да.

– Ви део сам мно го ства ри
ко је смо још мо гли да на пра -

ви мо. Да не кри ти ку јем увек
са мо ло кал не вла сти, мо ра ли
смо да бу де мо агил ни ји, бр жи
и сна жни ји. Мо гли смо и мо -
ра ли ви ше и бо ље. А ви део сам
и ства ри ко је смо ус пе ли да
пре о кре не мо и про ме ни мо –
ка зао је пред сед ник.

На уз ви ке из пу бли ке: „Хап -
си бан ду”, Ву чић је ре као да
ка да би ствар но то ра дио, он да

би био оп ту жи ван да се ме ша
и да кр ши не за ви сност пра во -
су ђа и су ди ја. С дру ге стра не,
ка да пра во суд ни ор га ни не за -
слу же но осло бо де не ког кри -
ми нал ца, он да јав ност оп ту жу -
је др жа ву иа ко та ко ни је од лу -
чи ла она, већ су од лу ку са мо -
стал но и без при ти са ка и ме -
ша ња у њи хов рад до не ли љу -
ди ко ји ра де у пра во су ђу.

Ву чић је ка зао да раст пла та
и пен зи ја са да за ви си од ре ал -
них еко ном ских ре зул та та, а
не, као не ка да, од до го во ра по -
ли тич ких пар ти ја. На ја вио је
да ће ове го ди не би ти по ве ћа -
не пла те и пен зи је и да ће би -
ти уве де не олак ши це за ме ха -
ни за ци ју на ме ње не по љо при -
вред ни ци ма.

Пред сед ник др жа ве је на гла -
сио да се не бо ји опо зи ци је.

– Ни сам их се ни ма ло упла -
шио и ко ли ко год да се ску пе,

па и 50 пар ти ја да бу де и да иду
сви за јед но на јед ну ли сту, а
про тив ли сте по ште ња и ли сте
бу дућ но сти Ср би је, ми ће мо их
по бе ди ти убе дљи во, кад год, ако
се би ло ка кви из бо ри до го де и
по бе ди ће мо их убе дљи ви је не -
го ика да – по ру чио је Ву чић.

Ни је би ло ни ка квих ин ци -
де на та, а по др жа ва о ци вла сти
раз и шли су се сат вре ме на на -
кон по чет ка ску па.

М. Гли го рић и С. Трај ко вић

ОДР ЖА НО ДРУ ГО ОКУ ПЉА ЊЕ ГРА ЂА НА

Про те сти мо ра ју има ти ја сан циљ
Го во ри ли про фе сор
Мар куш и му зи чар
Мар че ло

Сле де ћи су срет је 
за ка зан за 
15. фе бру ар

Око хи ља ду Пан чев ки и Пан -
че ва ца дру ги пут се оку пи ло
у пе так, 8. фе бру а ра, у 18 са -
ти, ис пред Кул тур ног цен тра
на Кор зоу, ка ко би уче ство ва -
ли на про те сту под на зи вом
„1 од 5 ми ли о на”. Би ли су
опре мље ни зви ждаљ ка ма и
тран спа рен ти ма с па ро ла ма
про тив вла сти.

Де вој ка из ор га ни за ци је овог
ску па ре кла је да при сут ни ма
„не тре ба рад на оба ве за, ни ти
прет ња”, већ да су то сло бод -
ни љу ди, а да „је дан сло бо дан
чо век вре ди као хи ља ду пла -
ће них бо то ва”. По зна ти пан -
че вач ки про фе сор срп ског је -
зи ка у пен зи ји Пе тар Мар куш
оку пље не је на звао „узда ни -
ца ма овог гра да”, ко је су, пре -
ма ње го вим ре чи ма, „ус пе ле
да са чу ва ју мо рал но и ду хов -
но здра вље”. Под ву као је да
„про те сти мо ра ју да има ју ја -
сан циљ, а то је но во устав но -
прав но ре ше ње ко јим би се
без на си ља спро ве ло ка -
жњавање ко рум пи ра них и
профи те ра”.

Мар ко Ше лић Мар че ло, пре -
по зна тљи ви му зи чар и пе сник,
ка зао је да гра ђа ни има ју са -
мо се бе, да не по сто је две Ср -
би је, као и да на род пам ти и
вла сти пре ове, те да би тре -
ба ло ис пи та ти по ре кло имо -
ви не свих по зи ци о них по ли -
ти ча ра у по след њих два де сет
го ди на, ка ко би смо „јед ном
са зна ли ко ме част, ко ме срам,
а ко ме за твор”. Он је под ву -

као да опо зи ци ји ко ја се са да
за ла же за то ве ру је „као у нов -
ча ни цу од 13 ди на ра”. Мар че -
ло је на гла сио да сам фи нан -
си ра сво је од ла ске на шет ње
по гра до ви ма Ср би је.

Гра ђа ни су, за тим, из Ули це
вој во де Ра до ми ра Пут ни ка
скре ну ли у Ули цу ге не ра ла Пе -
тра Ара чи ћа, па је ко ло на ста -
ла ис пред згра де Град ске упра -
ве и не го до ва ла. Из Ка ра ђор -

ђе ве се опет ушло у глав ну град -
ску ули цу, а шет ња је за вр ше -
на код глав не ау то бу ске ста -
ни це. Сле де ћи су срет је за ка -
зан за 15. фе бру ар.

ВУЧИЋ: ЈА СЕ КАО ПРЕДСЕДНИК ПРВИ

ЈАВЉАМ ДА МИ ИСПИТАЈУ ИМО ВИ НУ

Алек сан дар Ву чић је на по ме нуо да ће уско ро би ти усво јен

за кон о по ре клу имо ви не, ко ји се че ка два де сет го ди на, а

на осно ву ко јег ће за сва ко га мо ћи да се утвр ди „ка ко је и

на ко ји на чин сте као имо ви ну”. Обе ћао је:

– Ја се, као пред сед ник, до бро вољ но при ја вљу јем да бу -

дем ме ђу пр ви ма ко ји ма ће да бу де ис пи та на имо ви на. Али

он да ће, бо га ми, и њи хо ва имо ви на да бу де ис пи та на. А не -

ка на род про це ни ко је по ште но сти цао, а ко ни је.

Вучић: „Да не 
кри ти ку јем увек са мо
ло кал не вла сти, 
мо ра ли смо да 
бу де мо агил ни ји”.



Петак, 15. фебруар 2019.
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Сва ке го ди не ши ром све та 14. фе -
бру а ра обе ле жа ва се Дан за љу бље -
них, док се у на шој зе мљи сла ви Све -
ти Три фун, за штит ник ви но гра да ра.

Иа ко се не мо же пре ци зно утвр ди -
ти ко је био Ва лен тин, јер су по сто ја -
ла три му че ни ка са овим име ном,
сма тра се да је то ипак био епи скоп
ко ји je жи вео у тре ћем ве ку. По гу -
бљен је 269. го ди не од се ца њем гла -
ве, у до ба ка да је Рим ским цар ством
вла дао цар Кла у ди је II.

Ме ђу тим, са мо обе ле жа ва ње та ко -
зва ног Да на за љу бље них не ма мно го
ве зе с цр квом, већ са све тов ним оби -
ча ји ма и тра ди ци јом.

Ин те ре сант но је да љу ди сла ве овај
пра зник љу ба ви иа ко у њи хо вим ре -
ли ги ја ма он не по сто ји. То ком го ди -
на је по стао ин тер на ци о нал ни дан
љу ба ви, ка да парт не ри ма лим зна ци -
ма па жње из ра жа ва ју сво је емо ци је.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не да ли и
ка ко они обе ле жа ва ју Дан за љу бље них.

МИР ЈА НА ТО ПА ЛО ВИЋ МИ ЗИЋ,
дипл. ме на џер умет нич ке 
про дук ци је:

– Обе ле жа ва мо овај дан. По кла ња -
мо јед но дру гом по не ку сит ни цу, као
знак па жње. Ја то гле дам да прак ти -
ку јем и ова ко сва ког да на.

СНЕ ЖА НА СУ ЧЕ ВИЋ, ме ди цин ска
се стра:

– Ни смо не што спе ци јал но сла ви -
ли, али по не кад на овај дан ја ку пим
не ку сит ни цу му жу и он ме ни. Ни -
шта пре ве ли ко.

СИ МЕ ОН РА ДОЈ КО ВИЋ, сту дент:
– Тај дан оба ве зно про во дим са сво -

јом де вој ком. По кло ним јој цве ће или
не ку сит ни цу. Мо жда би тре ба ло да
то че шће ра ди мо.

МО МИР АР СИЋ, пен зи о нер:
– Тај дан увек про во дим са уну -

ком, јер јој је та да ро ђен дан. Дру гој

уну ци је дан ра ни је, па је тих да на
код нас сва ка ко за ни мљи во. Ка да сам
ја био мла ђи, тај дан ни је био та ко
ва жан, а са да то углав ном омла ди на
прак ти ку је да сла ви.

ДРА ГАН РИ СТЕ МОВ СКИ, 
тр го вац у пен зи ји:

– Тог да на ја ре жем ло зу, јер се то
ра ди на Све тог Три фу на. Не про из -
во ди мо ви но, већ са мо има мо ви но ву
ло зу око ку ће. По ма жем сво јој же ни
у том по слу, јер она то зна да ра ди,
па јој на тај на чин по кла њам сво ју
љу бав.

НУ РА ЕЛЕ ЈАН, ме на џер 
ин фор ма тич ких си сте ма:

– Тај дан про во дим ле по са осо -
бом ко ју во лим. До би јем на по клон
цр ве ну ру жу и иза ђем на пи ће с
мом ком и се ћа мо се да на с по чет ка
на ше ве зе, ка да смо се упо зна ли на
фа кул те ту.

М. АРСИЋС. РАДОЈКОВИЋ Д. РИСТЕМОВСКИ Н. ЕЛЕЈАН

НАША АНКЕТА

НА КО ЈИ НА ЧИН ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ТЕ ДАН ЗА ЉУ БЉЕ НИХ?

Сит ни це ко је љу бав зна че

С. СУЧЕВИЋМ. ТОПАЛОВИЋ МИЗИЋ

ХРОНИКА

Осве тље ње кроз уште ду
од 76 про це на та

При ход 54 ми ли о на 
ди на ра од про да је 
шест хек та ра

Од бор ни ци Скуп шти не гра да Пан че -
ва оку пи ли су се три де се ти пут у овом
са зи ву 7. фе бру а ра. Пред њи ма је би -
ло осам та ча ка днев ног ре да, а сед -
ни цу је обе ле жио из о ста нак ско ро
свих опо зи ци о них од бор ни ка.

Са мим тим ни је би ло пар ла мен -
тар не рас пра ве, што је сед ни цу оси -
ро ма ши ло до бе сми сла.

Ре кон струк ци ја 16.668 све тиљ ки

По што је Ти гран Киш кон ста то вао да
је при сут но рав но пе де сет од бор ни -
ка, ре као је да је Зо ри ца Ре пац, чла -
ни ца Град ског ве ћа за ду же на за по -
љо при вре ду, се ло и ру рал ни раз вој,
под не ла остав ку, те да ће оба вља ти
ову функ ци ју у Ве ћу до из бо ра но вог
чла на град ске вла де.

Ве ри фи ко ва ни су за пи сни ци, па се
пре шло на усва ја ње про гра ма ра да
Скуп шти не гра да за 2019, што је, пре -
ма ре чи ма Ти гра на Ки ша, акт ко ји
од бор ни ци до но се сва ке го ди не јер
пред ста вља њи хов оквир ни план ра -
да. Дру га тач ка днев ног ре да би ла је
Пред лог про јек та јав но-при ват ног парт -
нер ства ре кон струк ци је и ду го го ди -
шњег одр жа ва ња си сте ма јав ног осве -
тље ња на те ри то ри ји гра да Пан че ва
при ме ном ме ра уште де енер ги је.

За реч се ја вио Ми лен ко Чуч ко вић,
већ ник за ду жен за стам бе но-ко му -
нал не по сло ве и са о бра ћај.

– На сед ни ци Скуп шти не гра да одр -
жа ној про шлог но вем бра до не те су
че ти ри од лу ке ко је се од но се на јав -
но-при ват но парт нер ство. Гра до на -
чел ник ми је ре као да ће осве тље ње
би ти пр ва те ма за то што нам је то
нај лак ше за ре а ли за ци ју. У ве зи с тим
упу ћен је до пис ре ле вант ној ре пу -
блич кој ко ми си ји и ми смо, као град,
до би ли одо бре ње да за поч не мо по -
сту пак. Из ра ђен је про је кат на 115
стра на, а од но си се на ре кон струк ци -
ју 16.668 од укуп но 17.163 све тиљ ке

овој ва жној обла сти. Не сме мо да за -
бо ра ви мо да су под ре сти ту ци јом мно -
ги објек ти у ко ји ма су уста но ве кул ту -
ре – обра зло жио је Су шец.

Он је био из ве сти лац и у ве зи с ре -
ше њем о да ва њу у за куп 14 хек та ра
зе мљи шта у се вер ној ин ду стриј ској
зо ни. Об ја снио је да се ра ди о зе мљи
ко ја ни је под ло жна по љо при вре ди, те
да се „СНС с ко а ли ци о ним парт не ри -
ма у те шким усло ви ма из бо рио да се
Гра ду вра ти ово зе мљи ште”. До дао је
да ће Град, за две го ди не за ку па, до -
би ти 35 ми ли о на ди на ра, а у објек ту
ће ра ди ти бли зу шест сто ти на љу ди.

Да та је са гла сност, за тим, на Од лу -
ку НО ЈКП-а „Зе ле ни ло” ко јом су
усво је ни це нов ни ци за рад не је ди ни -
це „Пи ја це”, „Град ско зе ле ни ло” и
„Гро бља”. Про шла је и Из ме на Од лу -
ке о обра зо ва њу Са ве та за здра вље
гра да, а на кра ју је усво јен про грам
по сло ва ња ЈКП-а АТП за 2019. го ди -
ну с фи нан сиј ским пла ном.

Од лу ка пред став ни ка опо зи ци је да
не при су ству ју овој сед ни ци са мо је
њи хо ва, а њен ефе кат је да су се од -
бор ни ци вла да ју ће ве ћи не у скуп -
штин ској са ли за др жа ли два де сет
ми ну та.

С. Трај ко вић

и, ге не рал но, на сма ње ње це не јав ног
осве тље ња. Уз то, Ре пу бли ка Ср би ја
мо ра да ис пу ни оба ве зу пре ма Енер -
гет ској за јед ни ци ју го и сточ не Евро пе
да сма њи по тро шњу енер ги је за де вет
од сто. Уку пан тро шак за елек трич ну
енер ги ју и так се у Пан че ву на пет на -
ест го ди на из но си 87.849.000 ди на ра,
а ре а ли за ци јом јав но-при ват ног парт -
нер ства тај из нос ће би ти 20.667.000.
Осим то га, укуп ни тро шко ви Гра да за
одр жа ва ње у ро ку од пет на ест го ди на
из но се 26 ми ли о на, а са да ће то пла -
ћа ти при ват ни парт нер – ка зао је Чуч -
ко вић и до дао да је укуп на уште да
Гра да пре ко 76 про це на та.

Про је кат ће би ти из ве ден у фа за -
ма, а ре а ли за ци ја тре ба да кре не од
апри ла ка ко би до ок то бра сти гла до
фи на ли за ци је, од но сно до за ме не свих
си ја ли ца.
На већ ни ка се на до ве зао Жељ ко Су -
шец, шеф од бор нич ке гру пе СНС-а,
ка зав ши да је овај про је кат од из у зет -
но ве ли ког зна ча ја за бу џет Гра да, јер
је „са да оп те ре ћен са око 150 ми ли о -
на ди на ра на го ди шњем ни воу за ову
на ме ну”.

– Овим до ка зу је мо да смо од го вор -
на власт ко ја на до ма ћин ски на чин,
кроз су фи цит, пу ни бу џет Гра да. На -
рав но, сред ства ко ја оста ну кроз ову
уште ду на ћи ће пра ви пут – ре као је
Су шец, а он да је усле дио фре не ти чан
апла уз ње го вих пар тиј ских ко ле га и
пред лог је про шао.

Раз ви ја ње кул ту ре

Ве ћи ном гла со ва усво јен је Про -
грам ра да и фи нан сиј ски план Ту ри -
стич ке ор га ни за ци је гра да Пан че ва
за 2019. По том, у ве зи с пред ло гом
ре ше ња о оту ђе њу гра ђе вин ског зе -
мљи шта ка та стар ске пар це ле на Хи -
по дро му за го вор ни цу је по но во иза -
шао Су шец.

– На ме ра ин ве сти то ра је отва ра ње
филм ског гра да. Зна мо да је то за пар -
ло же ни део гра да, а ово је јед на од
ин ве сти ци ја ко јом по ка зу је мо да раз -
ви ја мо кул ту ру. Уз то, Град ће при хо -
до ва ти 54 ми ли о на ди на ра од про да је
ових шест хек та ра. Би ли смо из ло же -
ни нео сно ва ним при мед ба ма да као
власт не ула же мо у кул ту ру, ме ђу тим
овај но вац ће би ти усме рен упра во ка

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 
И ФИЛМСКО ПАНЧЕВО

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ ОПОЗИЦИЈЕ

Изложени смо 
игнорисању

По ве ре ни штво за из бе гли це Град ске
упра ве оба ве шта ва јав ност да је Фонд
за пру жа ње по мо ћи из бе глим, прог -
на ним и ра се ље ним ли ци ма рас пи -
сао че ти ри јав на по зи ва. Пр ви од њих
је онај што се ти че еко ном ског осна -
жи ва ња же на из ове гру пе, с ро ком
при ја ве до 4. мар та.

Дру ги је, до 28. фе бру а ра, рас пи -
сан за до де лу фи нан сиј ске по мо ћи
нај у спе шни јим сту ден ти ма из из бе -
глич ких, прог на них и ра се ље них по -

ро ди ца на те ри то ри ји АП Вој во ди не.
Исти рок за при ја ве по сто ји и за јав -
не по зи ве за бес пла тан ау то бу ски пре -
воз, „Иди-ви ди по се те”, а од но се се
на ли ца из бе гла из Бо сне и Хер це го -
ви не, те она из Хр ват ске.

До дат не ин фор ма ци је мо гу се до -
би ти у кан це ла ри ји По ве ре ни штва за
из бе гли це на Тр гу кра ља Пе тра I 2–4,
на те ле фон 013/308-818, као и на сај -
ту www.fondirpvojvodine.rs.

С. Т.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

По моћ из бе гли ца ма кроз
јав не по зи ве

Без одговора на 
одборничка питања

Не давати легитимитет 
функционисању локалног
парламента

У четвртак, 7. фебруара, у исто време
када је почињала седница Скупштине
града Панчева, опозиционе одборнич-
ке групе „Слободно Панчево” и „За
наше Панчево”, уз које је стао и од-

борник ДЈБ Шандор Ђер-
фи, заказале су конфе-
ренцију за новинаре. Из-
међу осталог, ово се по-
казало и као добар „трик”,
јер су одборници у сали
имали само неколико та-
чака дневног реда, па су
новинари пропустили до-
бар део седнице, на којој
се нису појавили ни чла-
нови ЛСВ-а и ДС-а.

Они су у холу Градске
управе обзнанили да неће
присуствовати заседању
јер, како је рекао Никола
Ћебић („Слободно Панче-
во”), „Скупштина града већ
дуже време функционише с проблеми-
ма, у супротности с пословником”.

– Председник Скупштине града и
скупштинске службе нас игноришу,

нема одговора на одборничка питања,
а нису ни испуњени технички услови
за функционисање опозиционих од-
борничких група. Сматрамо да нема
смисла да и даље учествовањем даје-
мо легитимитет функционисању ло-
калног парламента – рекао је Ћебић,
уз констатацију да то што неће уче-
ствовати у раду Скупштине, не значи
да се неће бавити одборничким по-
слом.

Дејан Јовановић из исте одборнич-
ке групе мисли да су планови градске

Представници опозиционих одборничких група пред новинарима

власти о јавно-приват-
ним парнерствима сум-
њиви. Одборничка гру-
па „За наше Панчево”,
тј. Павле Ђукић, сматра
да Панчевци који живе
крај рафинеријске пру-
ге имају велики проблем,
а Шандор Ђерфи је но-
винарима поделио од-
борничка питања. Говор-
ници су на интересова-
ње новинара о томе да
ли ће и убудуће бојкото-
вати седнице Скупшти-
не града одговорили да
то питање још увек раз-
матрају.

Жарко Јелисавчић је на крају ре-
као да ће следећа „седница скуп-
штине” почети у петак у 18 сати на
Корзоу.

С. Т.

Никола Ћебић: 
„Скупштина
града већ 
дуже време 
функционише 
с проблемима, 
у супротности 
с пословником”.



У одр жи вим си сте ми ма по -
љо при вред не про из вод ње
при ме њу ју се ви ше пољ ни
пло до ре ди с ве ћим уде лом
јед но го ди шњих и ви ше го ди -
шњих ма ху нар ки (Fabaceae)
и њи хо вих сме ша с тра ва ма
(Poaceae). Зе мљи ште се обо -
га ћу је ор ган ском ма те ри јом,
по пра вља му се струк ту ра, а
на то ме се ба зи ра ре жим ис -
хра не би ља ка. Та ко се пре о -
вла ђу ју ћи кон цепт не по сред -
не ис хра не би ља ка за ме њу је
кон цеп том одр жа ва ња при -
род не плод но сти зе мљи шта.
Уче шће ве ћег бро ја биљ них
вр ста у пло до ре ду по ве ћа ва
агро би ди вер зи тет у вре ме -
ну. Под ути ца јем раз ли чи -
тих си сте ма биљ не про из -
вод ње по ве ћа ва се би о ге ност
зе мљи шта, а пре ки да ју се и
жи вот ни ци клу си про у зро -
ко ва ча мно гих биљ них бо -
ле сти, ште то чи на и ко ро ва.

По кров ни усе ви (Cover
crops), као ме ђу у се ви (на -
кнад ни, по стр ни, ози ми),
или као здру же ни, мо гу до -
при не ти по бољ ша њу ква ли -
те та зе мљи шта, спре ча ва њу
еро зи је, за шти -
ти ква ли те та
во де и за шти ти
би о ди вер зи те -
та. У по кров -
ним усе ви ма
ма ху нар ке су
че сто ко ри шће -
не као би о ло -
шки фик са то ри
азо та за на ред -
ни усев, а че сто
су за сни ва ни и
трав ним вр ста -
ма у пе ри о ди -
ма ка да је зе -
мљи ште без
глав них усе ва,
ка ко би се сма -
њи ла еро зи ја. У
но ви је вре ме
све ви ше се ко -
ри сте и биљ не
вр сте из по ро -
ди це ку пу сња -
ча (Brassicaceae) за зе ле ни -
шно ђу бри во, кон тро лу ко -
ро ва, или као би о фу ми ган -
ти про тив зе мљи шних па -
то ге на и штет них не ма то -
да. Пре ла ском из мо но кул -
ту ре у пло до ре де ко ји са др -
же по кров не усе ве ди рект -
но се ути че на сма ње ње упо -
тре бе азо та, пе сти ци да и
упо тре бе ме ха ни за ци је, а
ти ме и на за шти ту агро е ко -
си сте ма.

Кон зер ва циј ска об ра да
зе мљи шта

На зив „кон зер ва циј ска” по -
ти че од ен гле ског – conser-
vation, што зна чи очу ва ње,
за шти та, а од но си се на за -
шти ту зе мљи шта, ње го вих
свих сло је ва, са ор ган ском
ма те ри јом. Об ра да се вр ши
та ко да нај ма ње 30% по вр -
ши не зе мљи шта бу де по кри -
ве но же тве ним оста ци ма на -
кон се тве. Та ко рас по ре ђе -
ни биљ ни оста ци шти те зе -
мљи ште од еро зи је и ви со -
ких тем пе ра ту ра, сма њу ју
са би ја ње, по бољ ша ва ју ње -
го ву струк ту ру, по зи тив но

ути чу на вод но-ва зду шни ре -
жим и по ве ћа ва ју би о ге ност
зе мљи шта.

Ор ган ска про из вод ња

У по ре ђе њу с кон вен ци о нал -
ном про из вод њом, на га здин -
стви ма ко је се ба ве ор ган -
ском про из вод њом би о ди -
вер зи тет је про сеч но ве ћи за
око 35%, а ве ћи је и ка па ци -
тет за по бољ ша ње ква ли те -
та зе мљи шта, јер ко ри сте
ши ре пло до ре де, ор ган ска
ђу бри ва и ма њи ин тен зи тет
об ра де зе мљи шта. У Ср би ји
се од ви ја на 14.358 ха, што
пред ста вља 0,41% од укуп -
но ко ри шће ног по љо при -
вред ног зе мљи шта. Ка те го -
ри ја ма лих по ро дич них га -
здин ста ва у ко ји ма је ин те -
гри са на биљ на и сто чар ска
про из вод ња је из аспек та
одр жи во сти и мо гућ но сти
по ве ћа ња оби ма нај пер спек -
тив ни ја.

Ин сти ту ци је и 
ре гу ла ти ва

Сек тор за шти те агро е ко си -
сте ма у Ср би ји још увек ни -

је до вољ но про -
фи ли сан, иа ко
се ве ли ки број
ин сти ту ци ја на
раз ли чи те на -
чи не ба ви овом
об ла шћу: Ми -
ни стар ство по -
љо  при  вре  де ,
шу мар ства и
во до при вре де,
Ми ни стар ство
за шти те жи вот -
не сре ди не, за -
во ди за за шти -
ту при ро де Ср -
би је и Вој во ди -
не, по љо при -
вред ни фа кул -
те ти Уни вер зи -
те та у Бе о гра -
ду и Уни вер зи -
те та у Но вом
Са ду, Ин сти тут
за ра тар ство и

по вр тар ство Но ви Сад, Ин -
сти тут „Та миш” Пан че во,
Ин сти тут за зе мљи ште Бе о -
град, На ци о нал на асо ци ја -
ци ја за раз вој ор ган ске про -
из вод ње „Serbia Organica”,
Срп ско дру штво за про у ча -
ва ње об ра де зе мљи шта и др.

Упо ре до са ин сти ту а ли -
за ци јом до нет је низ стра -
те шких и за кон ских до ку -
ме на та ко ји у од ре ђе ној ме -
ри ре гу ли шу пи та ња за шти -
те агро е ко си сте ма: На ци о -
нал ни про грам ру рал ног
раз во ја РС 2018–2020, чи ји
је са став ни део и про грам
раз во ја ор ган ске про из вод -
ње, Стра те ги ја би о ло шке ра -
зно вр сно сти Ср би је за пе -
ри од 2011–2018, На ци о нал -
на ис тра жи вач ка аген да за
сек тор ор ган ске про из вод -
ње (2013), За кон о ор ган -
ској про из вод њи („Сл. гла -
сник РС” бр. 30/2010), За -
кон о по љо при вред ном зе -
мљи шту („Сл. гла сник РС”,
бр. 62/2006), За кон о сред -
стви ма за за шти ту би ља
(„Сл. гла сник РС” бр.
41/2009) и др.
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При мер са рад ње 
ло кал не са мо у пра ве,
не вла ди не 
ор га ни за ци је и 
дру штве но од го вор не
ком па ни је

Па ке тић за де цу у
хра ни тељ ским 
по ро ди ца ма, са 
смет ња ма у раз во ју
или ин ва ли ди те том

Не дав но су за по сле ни у ком -
па ни ји НИС уру чи ли па ке ти ће
де ци из удру же ња „Де ца су
украс све та” и на тај на чин по -
ка за ли ка ко би ло ко ји дан мо -
же би ти пра зник ка да мо же мо
да усре ћи мо не ко га. До га ђај
уру че ња па ке ти ћа ор га ни зо ван
је у ам фи те а тру но во сад ског
СПЕНС-а, у са рад њи с Гра дом
Но вим Са дом. НИС је из дво -
јио сред ства за ку по ви ну па ке -
ти ћа ко ји са др же ар ти кле у
скла ду с по тре ба ма удру же ња
„Де ца су украс све та” и ко ји
тре ба да по бољ ша ју усло ве жи -
во та и ра да де ци и мла ди ма
сме ште ним у хра ни тељ ским
по ро ди ца ма, са смет ња ма у раз -
во ју или ин ва ли ди те том. Пре -
ко пе де сет ма ли ша на се об ра -
до ва ло па ке ти ћи ма, у ко ји ма
су би ле књи ге, слат ки ши, играч -
ке и још мно го то га – „сит ни -
це” ко је улеп ша ва ју дан, али и
обез бе ђу ју ква ли те тан сва ко -
днев ни жи вот.

Бри га о нај мла ђи ма

Том до га ђа ју су при су ство -
ва ли Љи ља на Ко ко вић, по моћ -
ни ца гра до на чел ни ка Но вог Са -
да, Ива на Зи ро је вић, пред сед -
ни ца удру же ња „Де ца су украс
све та”, и во лон те ри НИС-a.

– Иа ко је вре ме да ри ва ња,
но во го ди шњих и бо жић них
пра зни ка иза нас, увек је тре -
ну так за ор га ни зо ва ње ак ци ја
усме ре них на по др шку они ма
ко ји ма та по моћ мно го зна чи.
Па ке ти ћи ко је је до ни рао НИС
су леп при мер са рад ње из ме ђу
дру штве но од го вор них ком па -

ЛО КАЛ НИ ПРО ГРАМ ЗА УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ КОН КУ РЕНТ НО СТИ ЂА КА НА ТР ЖИ ШТУ РА ДА

Афир ма ци ја ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња
Ло кал на за јед ни ца 
по ма же пан че вач ким
сред њим шко ла ма

Оса вре ме ње на на ста ва
у пет уста но ва

Пре зен та ци ја про је ка та ре а ли -
зо ва них у сред њим шко ла ма
то ком 2018. го ди не у окви ру
ло кал ног кон кур са за до де лу
сред ста ва под на зи вом „Про -
грам за уна пре ђе ње кон ку рент -
но сти сред њих шко ла пу тем
по бољ ша ња усло ва за из во ђе -
ње прак тич не на ста ве” одр жа -
на је у сре ду, 13. фе бру а ра, у
ма лој са ли Град ске упра ве.

Пред став ни ци пан че вач ких
сред њих шко ла при ка за ли су
мо де ле уна пре ђи ва ња на ста -
ве у обра зов ним уста но ва ма,
тј. про гра ме оса вре ме ња ва ња
на став ног про це са ре а ли зо ва -
не уз фи нан сиј ску по др шку
ло кал не са мо у пра ве. Реч је о
нов цу из бу џе та Гра да Пан че -
ва на ме ње ном за афир ма ци ју
ак тив не по ли ти ке за по шља ва -
ња, пред ви ђе ном у Ло кал ном
ак ци о ном пла ну за за по шља -
ва ње Гра да Пан че ва за 2018.
го ди ну.

До бри ре зул та ти

Ди рек то ри ма и про фе со ри ма
пан че вач ких шко ла и за ин те -
ре со ва ној јав но сти обра ти ла се
чла ни ца Град ског ве ћа Су за на
Јо ва но вић, за ду же на за под -

руч је ра да, за по шља ва ња и со -
ци јал не по ли ти ке.

– Ве ли ко ми је за до вољ ство
што је ова ме ра по др шке сред -
њим шко ла ма оп ста ла ду ги низ
го ди на. За по тре бе ре а ли за ци је
овог де ла про гра ма Ак ци о ног
пла на за по шља ва ња у 2019. го -
ди ни из дво ји ће мо че ти ри ми -
ли о на ди на ра. Сма тра мо да ова
по др шка да је до бре ефек те. Вр -
ши ли смо ана ли зу и до шли до
по да та ка да је у по след ње че ти -
ри го ди не уна пре ђен ква ли тет
на ста ве и да уче ни ци ко ји из -
ла зе из сред њих шко ла има ју
ви ше струч ног и прак тич ног
зна ња. Мо гу да на ја вим да је у
окви ру Ло кал ног ак ци о ног пла -
на Гра да Пан че ва за 2019. го -
ди ну пред ви ђе но укуп но че ти -
ри ми ли о на ди на ра. Оче ку је мо
да ће сре ди ном мар та би ти рас -

пи са ни јав ни по зи ви, та ко да ће
би ти до вољ но вре ме на за при -
пре му про јек та – ре кла је том
при ли ком Су за на Јо ва но вић.

Ру ко вод ства и на став но осо -
бље сред њих шко ла ис ти чу да
за хва љу ју ћи опре ма њу ка би не -
та и по бољ ша њу усло ва за из -
во ђе ње прак тич не на ста ве уче -
ни ци сти чу нео п ход но ис ку ство
и да су на кон за вр шет ка шко ле
при пре мље ни за рад у стру ци.
Они су по хва ли ли ову ини ци -
ја ти ву ло кал не са мо у пра ве.

Ула га ње у бу дућ ност

За до де лу сред ста ва апли ци ра -
ло је се дам сред њих шко ла са
укуп но де вет пред ло га про је ка -
та. Са вет за за по шља ва ње Гра да
Пан че ва дао је по зи тив но ми -
шље ње за пет пред ло га про је ка -
та, у укуп ном из но су од 1.500.000

ди на ра. Ма шин ска шко ла Пан -
че во ку пи ла је са вре ме ну мул -
ти ме ди јал ну опре му за ка би нет
за ме ха тро ни ку (342.784 ди на -
ра). За хва љу ју ћи до на ци ји од
200.000 ди на ра Ме ди цин ска
шко ла „Сте ви ца Јо ва но вић” до -
би ла је са вре ме ни ка би нет за
здрав стве ну не гу. Гим на зи ја
„Урош Пре дић” је од до на ци је
Гра да Пан че ва (300.000) ку пи -
ла ра чу нар ску опре му, а Еко -
ном ско-тр го вин ска шко ла „Па -
ја Мар га но вић” је нов цем ко ји
је обез бе ђен овим про гра мом
(158.856) на ба ви ла са вре ме ни
апа рат за ка фу на ком ће уче -
ни ци сти ца ти прак тич на зна ња.
По љо при вред на шко ла „Јо сиф
Пан чић” ку пи ла је фре зу за чи -
шће ње сне га и ро та ци о ну ко си -
ли цу (498.360 ди на ра).

Пан че вач ка ло кал на за јед -
ни ца је јед на од рет ких са мо у -
пра ва ко је на ова кав на чин по -
ма жу шко ла ма. За по сле ни ма
у про све ти, ка ко са ми ис ти чу,
ова ква по моћ и по др шка мно -
го зна че, јер обра зов не уста но -
ве не ма ју мо гућ но сти да обез -
бе де или за ра де но вац ко ји је
нео п хо дан за опре ма ње учи о -
ни ца и ка би не та за са вре ме ну
на ста ву, на ро чи то прак тич ну.

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА РАД НИ КА НИС-а

ПО ДР ШКА УГРО ЖЕ НИМ МА ЛИ ША НИ МА

бит на и ком па ни ји и по је дин -
ци ма. Ка ко је ре кла, с об зи ром
на то да се НИС одав но ба ви
дру штве но ко ри сним ра дом, у
скла ду с по тре бом ком па ни је,
али и основ ном, људ ском по -
тре бом да овај свет учи ни мо
бо љим, у окви ру НИС-а оформ -
љен је Клуб во лон те ра.

Фи лан тро пи ја и ху ма ност

Ово ни је пр ви пут да су рад ни -
ци и ме наџ мент ком па ни је из -
дво ји ли но вац у ху ма ни тар не
свр хе. До на ци ја НИС-а раз ли -
чи тим уста но ва ма на ме ње ним
за шти ти де це пред ста вља ду -
го го ди шњу тра ди ци ју по кре ну -
ту на ини ци ја ти ву за по сле них
у ком па ни ји с ци љем да се по -
мог не и уна пре ди рад ин сти -
ту ци ја ко је су од ви тал ног зна -
ча ја за дру штво. Та ко су за по -
сле ни у овој ком па ни ји пре две
го ди не уру чи ли до на ци ју од
око ми ли он и сто хи ља да ди -
на ра Цен тру за за шти ту одој -
ча ди, де це и омла ди не у Зве -
чан ској, јед ној од нај зна чај ни -
јих уста но ва за не збри ну ту де -
цу у на шој зе мљи. Но вац су
при ку пи ли за по сле ни у НИС-у,
а ме наџ мент ком па ни је је удво -

ни ја, ло кал них са мо у пра ва, ор -
га ни за ци ја ци вил ног дру штва
и ме ди ја – ре кла је Љи ља на
Ко ко вић, по моћ ни ца гра до на -
чел ни ка Но вог Са да, до дав ши
да ће власт тог вој во ђан ског
гра да на ста ви ти да по др жа ва
ма ни фе ста ци је ова квог ти па
ко је у пр ви план ис ти чу пра ве
вред но сти јед не за јед ни це: ху -
ма ност и фи лан тро пи ју.
Ива на Зи ро је вић, пред сед ни -
ца удру же ња „Де ца су украс
све та”, за хва ли ла је НИС-у на
по др шци и раз у ме ва њу и ука -
за ла да је основ ни циљ ове ак -
ци је да се про ши ри свест гра -
ђа на о суд би ни де це у хра ни -
тељ ству и са ин ва ли ди те ти ма.
Она је ре кла да је ово до бар
при мер ин тер сек тор ске са рад -
ње ло кал не са мо у пра ве, при -
ват ног сек то ра и не вла ди них
ор га ни за ци ја и да фи лан тро -
пи ју и ху ма ност ком па ни је НИС
за и ста тре ба на гра ди ти.

Бо ја на Штр бац, ко ор ди на тор
за од но се са за по сле ни ма
НИС-а и во лон тер ком па ни је, том
при ли ком је ис та кла да су ху -
ма ни тар не ак ци је не из о став ни
део по сло ва ња НИС-а и да је
бри га о нај мла ђи ма под јед нако

стру чио та сред ства. Ху ма ни -
тар на по моћ је ис ко ри шће на
за ку по ви ну опре ме за ви део-
над зор, ко ји је ин ста ли ран у
свих се дам обје ка та те уста но -
ве у Бе о гра ду, као и за ку по ви -
ну на ме шта ја, те пи ха и то плих
под ло га за деч је со бе и ма те -
рин ски дом.

По ред то га, НИС је Уни вер -
зи тет ској деч јој кли ни ци у
Тир шо вој ку пио осам ме ди -
цин ских апа ра та. До на ци ја за
Деч ју кли ни ку ре зул тат је ши -
ро ке фи лан троп ске ак ци је ко -
ју су са мо и ни ци ја тив но по -
кре ну ли за по сле ни у НИС-у.
Ме наџ мент је, као у слу ча ју
Цен тра за за шти ту одој ча ди,
удво стру чи при ку пље ну ко ли -
чи ну нов ца. У ху ма ни тар ну
кам па њу укљу чи ле су се и
НИС-ове бен зин ске ста ни це
ак ци јом „Пра знич на ча ро ли -
ја је у на шим ру ка ма”. Из нос
до ни ра них сред ста ва од ко јих
су обез бе ђе ни нео п ход ни ме -
ди цин ски апа ра ти био је око
се дам на ест ми ли о на ди на ра и
то је нај ве ћа по је ди нач на до -
на ци ја ко ју је та здрав стве на
уста но ва при ми ла.

Биљ ни оста ци
шти те зе мљи ште
од еро зи је и 
ви со ких 
тем пе ра ту ра, 
сма њу ју са би ја ње,
по бољ ша ва ју 
ње го ву струк ту ру,
по зи тив но ути чу 
на вод но-ва зду шни
ре жим и 
по ве ћа ва ју 
би о ге ност 
зе мљи шта.

Сваки поклон измами осмех

Страну припремиo 
Зоран

Станижан



Ло ше ве сти: у Оп штој
бол ни ци за бе ле же на
пр ва жр тва

На Ин фек тив ном 
ле че но ви ше од 
три де се то ро обо ле лих

Четворо па ци је на та
на ре спи ра то ру на 
ин тен зив ној не зи

Пр ва жр тва ви ру са гри па у на -
шем гра ду за бе ле же на је у но -
ћи из ме ђу по не дељ ка и утор -
ка, 11. и 12. фе бру а ра, у пан -
че вач кој Оп штој бол ни ци. Реч
је о же ни ро ђе ној 1968. го ди не
из Ко ва чи це – по твр ди ла је за
„Пан че вац” др Ду шан ка Жи -
ло вић, на чел ни ца Ин фек тив -
ног оде ље ња те бол ни це.

На Ин фек тив ном је у среду,
13. фе бру а ра, у вре ме закључења
овог броја, ле жа ло че тр на е сто -
ро па ци је на та обо ле лих од гри -
па или од обо ље ња слич них
гри пу. Четворо обо ле лих би ло
је при кљу че но на ре спи ра тор
на оде ље њу ин тен зив не не ге.

ДА СЕ НЕ РАЗ БО ЛИ ТЕ

Пе ри те ру ке. Ре дов но пе ри те ру ке то плом во дом и са пу -
ном. Че сти це гри па на те ле фо ну оста ју се дам на ест да на, на
ме тал ном нов цу два-три да на, а на па пир ним нов ча ни ца ма
мно го ду же. Имај те у ви ду и то да се на та ста ту ри на ла зи
пет пу та ви ше кли ца не го на да сци WC шо ље.

Без љу бље ња. Иа ко је фе бру ар ме сец љу ба ви, по љуп ци са -
да ни су до бро до шли. Не ка вам до во љан мо тив бу де по да -
так да се при ли ком по љуп ца пре не се чак 80 ми ли о на бак -
те ри ја. 

Про ве тра вај те про сто ри је. Про сто ри је у ко ји ма бо ра ви те
про ве тра вај те што че шће, јер се у за тво ре ном про сто ру ин -
фек ци ја бр же ши ри, бу ду ћи се ви ру си пре но се ка пљич ним
пу тем.

Ше тај те. Пре по ру чу је се и да што ви ше бо ра ви те на све -
жем ва зду ху, а шет ња и уме ре на фи зич ка ак тив ност до при -
не ће ја ча њу ва шег иму ни те та.

Пиј те ви ше и је ди те здра во. Ис хра на не ка вам ових да на
бу де бо га та во ћем и по вр ћем, а до бро би би ло и да пи је те
што ви ше теч но сти, пре све га во де, али и це ђе них со ко ва
од све жег во ћа и ча је ва. Ка фу и ал ко хол из ба ци те или бар
сма њи те.

Но си те ма ску. Из бе га вај те ве ли ке ску по ве, јав ни пре воз и
ле кар ске че ка о ни це. Ако баш мо ра те дa се за др жа ва те на ме -
сти ма где је ве ли ка гу жва, но си те ма ску и ме њај те је че сто.

КАД СЕ БО ЛЕСТ ЈА ВИ

Иди те код ле ка ра. У слу ча ју по ја ве симп то ма гри па ја ви те
се иза бра ном ле ка ру. Оба ве зно од ле жи те и узи мај те до ста
теч но сти. Ле ко ве ко ри сти те ис кљу чи во по са ве ту док то ра.

Здрав стве ни бон тон. Ако сте бо ле сни, из бе га вај те ру ко ва -
ње, гр ље ње и љу бље ње. Уко ли ко ки ја те и ка шље те, по криј -
те уста и нос ма ра ми цом, а на кон што је упо тре би те, од мах
је ба ци те у кан ту за от пат ке. Та ко ђе, ре дов но пе ри те ру ке
те ку ћом во дом и са пу ном и че сто про ве тра вај те про сто ри је
у ко ји ма бо ра ви те.

Ста ри је до ба, ве ћи опрез. Ста ри је осо бе и хро нич ни бо ле -
сни ци по себ но тре ба да по ве ду ра чу на о свом здра вљу, бу -
ду ћи да због њи хо вог сла би јег иму ни те та грип мо же до не -
ти озбиљ ни је ком пли ка ци је и по сле ди це.

КАД ПРЕ ЗДРА ВИ ТЕ

Чу вај те се. Грип уни шта ва иму ни тет, па је те лу на кон ин -
фек ци је по треб но дво стру ко ви ше вре ме на да се вра ти у
нор мал но ста ње.

У том пе ри о ду смо под ло жни се кун дар ним бак те риј ским
ин фек ци ја ма, упа ла ма си ну са и дру гим те го ба ма. 

Без фор си ра ња. Ако сте пре ле жа ли грип, дај те се би до -
вољ но вре ме на да по вра ти те сна гу. Од ма рај те се и је ди те
мед и мно го во ћа: ли му на, по мо ран џи, ки ви ја и дру гог.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 15. фебруар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Водич за преживљавање
у неколико корака

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА У ПАН ЧЕ ВУ

ГРИП ЈЕ У ПУ НОЈ СНА ЗИ, 
КА КО ДА МУ СЕ ОД У ПРЕ ТЕ

о пан де миј ском гри пу из 2009.
го ди не АH1, по зна ти јем као
свињ ски грип. До са да је од гри -
па код нас ле че но три де се то ро
па ци је на та, од ко јих је ше сто ро
би ло на ре спи ра то ру – ис та кла
је др Ду шан ка Жи ло вић.

Док тор ка Жи ло вић упо зо ра -
ва да ово ни је ни ма ло бе за зле -
но обо ље ње.

– Грип је те шко обо ље ње, за -
то се та ко и зо ве: до био је на зив
од ре чи „gripere”, што зна чи
„згра би ти и не пу шта ти”. Код
здра вих осо ба из чи ста ми ра се
ја вља ју ви со ка тем пе ра ту ра, ма -
лак са лост, бо ло ви у це лом те -
лу, гла во бо ља... Овај тип AH1
че сто као ком пли ка ци ју да је и
упа лу плу ћа. Про блем је упра -
во у тим упа ла ма плу ћа, ко је су
че сто те шке, обо стра не и мо гу
да до ве ду до не до вољ не функ -
ци је плу ћа, та ко да па ци јен ти
мо ра ју да бу ду и на ре спи ра то -
ру – об ја шња ва ова док тор ка.

У За во ду за јав но здра вље на -
во де да је тренд обо ље ња слич -
них гри пу у по ра сту у свим оп -
шти на ма у ју жном Ба на ту осим
у Опо ву, као и да је од 1. ок то -
бра 2018. до 10. фе бру а ра ове
го ди не на те ри то ри ји на шег

окру га при ја вље но 3.648 слу -
ча је ва обо ље ња слич них гри пу,
што је за 36% ви ше не го у истом
пе ри о ду у се зо ни 2017/18.

Број при ја вље них слу ча је ва
у пе ри о ду од 4. до 10. фе бру а -
ра нај ве ћи је ме ђу де цом од
пет до че тр на ест го ди на (311).
Кад је реч о бе ба ма и де ци до
че ти ри го ди не, при ја вље но је
114 слу ча је ва. У по пу ла ци ји
15–29 го ди на при ја вље но је
129 слу ча је ва, 30–64 го ди не
283 слу ча ја и пре ко 65 го ди на
133 слу ча ја.

Епи де ми о ло зи твр де да је
врх епи де ми је гри па упра во на
сна зи и да ће овај на лет по тра -
ја ти још две не де ље, те да ће
на кон то га по че ти да је ња ва.
Ипак, на Ин фек тив ном оде ље -
њу пан че вач ке бол ни це оче ку -
ју по ве ћан број обо ле лих све
до кра ја мар та.

По пре по ру ци Ми ни стар ства
здра вља, на Ин фек тив ном оде -
ље њу ле че се па ци јен ти ста ри -
ји од че тр на ест го ди на и те жи
од че тр де сет ки ло гра ма, док
се оста ли усме ра ва ју на Деч је
оде ље ње.

Пре ма ре чи ма Све тла не Ка -
нач ки Стан ко вић, за ме ни це на -
чел ни ка тог оде ље ња, та мо се
у по след ње две не де ље бе ле жи
мно го ве ћи број пре гле да.

– Ве ћи на де це до ла зи са
симп то ми ма тем пе ра ту ре, ка -
шља и ма лак са ло сти. На сре -
ћу, ни је би ло те шких об ли ка
бо ле сти, па ни је би ло ни по -
тре бе да до ка зу је мо при су ство

ви ру са ана ли за ма, већ нам је
за то би ла до вољ на крв на сли -
ка. Ле че ње је нај че шће ам бу -
лант но и сво ди се на ми ро ва -
ње, оба ра ње тем пе ра ту ре и узи -
ма ње ви та ми на и теч но сти –
об ја сни ла је ова док тор ка.

Она је пре по ру чи ла ро ди те -
љи ма ма ле де це и бе ба да се,
ка да се по ја ве по тен ци јал ни
симп то ми гри па, од мах ја ве ле -
ка ру, док је они ма ко ји има ју
ста ри ју де цу са ве то ва ла да нај -
пре по ку ша ју да ски да ју темпе -

ра ту ру и да пра те оп ште ста ње
ма ли ша на. Уко ли ко де те ни је
ма лак са ло и не од би ја хра ну,
са од ла ском у пре пу не че ка о -
ни це не тре ба жу ри ти.

Пре по ру ка на ше са го вор ни -
це је и да ових да на ре ду ку је те
дру штве не ак тив но сти сво је де -
це и да из бе га ва те од ла ске у
игра о ни це и на дру га ме ста где
вла да ве ли ка гу жва.

КА СНО ЗА ВАК ЦИ НУ
Нај бо љи на чин да се за шти ти мо од гри па сва ка ко је вак ци -

на и њу тре ба да при ме пре све га де ца и ста ри ји од 65 го -

ди на, као и љу ди ко ји има ју би ло ка кве хро нич не бо ле сти,

па ци јен ти ко ји су на иму но су пре сив ној те ра пи ји и сви

здрав стве ни рад ни ци.

– Иа ко је вак ци на нај бо ља за шти та од гри па, са да је за

тај вид пре вен ци је ка сно. На и ме, кад се при ми вак ци на, по -

треб но је ме сец да на да се син те ти шу ан ти те ла ко ја ће нас

шти ти ти. Са да грип већ тра је и ако би сте при ми ли вак ци ну,

има ли би сте ан ти те ла у мар ту, кад већ гри па не ће би ти или

ће га би ти вр ло ма ло – об ја сни ла је др Ду шан ка Жи ло вић.

Уко ли ко осе ти те те го бе или се ства ри за ком пли ку ју, ево бро -

је ва те ле фо на ко ји би вам мо гли би ти од ко ри сти.

Дом здра вља Панчевo: 309-200 и 317-901.

Рад но вре ме сва ке од ам бу лан ти мо же те про ве ри ти 

и на сај ту те уста но ве: www.dzpancevo.org.

Слу жба за здрав стве ну за шти ту де це: 309-232.

Рад но вре ме: 7–20; су бо том и не де љом: 7–19.

Хит на по моћ: 194, 345-369, 343-156.

Оп шта бол ни ца Пан че во: 306-400

За вод за јав но здра вље Пан че во: 322-965.

Епи де ми о ло зи твр де
да је врх епи де ми је
гри па упра во на 
сна зи и да ће овај 
на лет по тра ја ти још
две не де ље, те да ће
на кон то га по че ти да
је ња ва.

Ово ће вам помоћи ако „зака-
чите” вирус грипа.

Сируп од црног лука

Ако вас мучи кашаљ, направи-
те следећи сируп.

Ставите шест исечених гла-
вица црног лука у суд за кување
на пари и додајте пола шоље
меда. Кувајте два сата на уме-
реној температури, па проце-
дите. Узимајте у правилним
интервалима, најбоље топло.

Зашто је супа корисна

Пилеће месо, као и друга хра-
на богата беланчевинама, са-
држи природну аминокисели-
ну цистеин, која се ослобађа
приликом кувања супе. Ци-
стеин је необично сличан ле-
ку ацетил-цистеин, који лека-
ри преписују пацијентима с
бронхитисом и респиратор-
ним инфекцијама, како би
потпомогли разблаживање
слузи у плућима и њено лак-

ше избацивање. Да би пилећа
супа била још кориснија про-
тив отока слузокоже, ставите у
њу и доста белог и црног лука,
бибера, ђумбира и љутих зачи-
на, као што су кари или чили.
Супу треба узимати полако, у
малим гутљајима. Имајте у ви-

ду да њен лековити ефекат тра-
је око пола сата, па је стога то-
ком болести уносите свакоднев-
но, више пута на дан.

Отерајте грип белим луком

Студије потврђују да бели лук
има снажно антивирусно и ан-

тибактеријско дејство, па се
стога овај природни антибио-
тик у целом свету користи као
лек против прехладе.

При појави првих симптома
насецкајте на комадиће неко-
лико чешњева сировог белог
лука и прогутајте их као пилу-

ле. Ако то урадите на вре-
ме, мо-
жда се
н е ћ е т е

ни разболе-
ти. Особама

склоним ин-
фекцијама пре-

поручује се да пре-
вентивно узимају 1–2

чена белог лука дневно.

Утопите прехладу 
у течности

Када имате прехладу или грип,
лекари вам саветују да узима-
те доста течности. Један од раз-
лога је тај што, када вам је нос
запушен, па дишете на уста,

слузокожа која облаже дисај-
не органе може да се осуши.
На таквој подлози вируси се
боље развијају. Ако дисајне пу-
теве одржавате влажним, оте-
жаћете опстанак вируса.

Руски напитак 
против болног грла

Уколико вас боли грло, испро-
бајте овај стари руски лек. У
чашу топле воде додајте једну
кашику струганог свежег рена,
кашичицу меда и кашичицу
струганог каранфилића. Про-
мешајте и пијуцкајте полако,
стално мешајући, јер се рен та-
ложи на дну. Напитак можете
и грготати.

Избегавајте млеко и јаја

Ако имате грип, избегавајте
млеко и млечне производе (сир,
путер, сладолед...) и јаја, по-
што ове намирнице изазивају
стварање нове слузи и тиме
продужавају трајање болести.

Из године у годину број препа-
рата који се нуде за превентиву
или само помоћ, све је већи, па
је међу бројним
производима тешко
одабрати онај
прави.

– Кад је реч о
превентиви, првен-
ствено треба ради-
ти на јачању иму-
нитета. Ту нам по-
мажу различити су-
плементи – вита-
мини и препарати
на биљној бази. Кад
се јаве симптоми
прехладе, најважније је не узи-
мати антибиотике на своју ру-
ку, тим пре што је прехлада
углавном вирусног порекла, а
антибиотици не делују на ви-

русе и могу чак и да погоршају
стање. У случају температуре
и малаксалости добро је кори-

стити лекове попут
„фервекса” или
„колдрекса”, као и
витамине. Ипак,
ниједан препарат
не треба узимати
без претходне кон-
султације с лека-
ром или фармаце-
утом, јер се могу
јавити нуспојаве,
алергијске реакци-
је или проблеми
проузроковани са-

дејством више лекова који су
међусобно контраиндиковани
– изјавила је за „Панчевац”
Сандра Драгојловић, фармаце-
утски техничар. Она је додала
и то да већина препарата на тр-
жишту намењена тегобама по-
везаним с грипом и прехладом
има сличан састав, па најчешће
при куповини пресуде реклама
или цена.

Снађите се у апотеци

И ово ће вам помоћи

Страну 

припремила 

Драгана
Кожан

– Иа ко у Ср би ји тре нут но по -
сто ји не ко ли ко ак тив них ти по -
ва ви ру са гри па, на на шем оде -
ље њу је у свим слу ча је ви ма реч

Већина препарата
има сличан
састав па при 
куповини пресуде
реклама или 
цена.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Ли це је зи ми по себ но угро -
же но због ве ли ких раз ли ка
из ме ђу спо ља шње тем пе ра -
ту ре и оне при јат не ко ја вла -
да у за тво ре ном про сто ру.
Сто га му тре ба по све ти ти по -
себ ну па жњу. Др жи те се сле -
де ћих са ве та и би ће те си гур -
ни да сте учи ни ли све нај бо -
ље за сво ју ко жу.

1. Те мељ до бре не ге је пра -
вил на ис хра на: мно го све жег
во ћа и по вр ћа и пу но во де,
ча је ва и ли му на да. Знај те да
све што ути че на је тру, ути -
че и на ква ли тет ко же.

2. Сред ства за одр жа ва ње
хи ги је не тре ба да су не а гре -
сив на. Ски да ње шмин ке пред
од ла зак у кре вет је оба ве зно.
Ми це лар на во да, бла ги са -
пун, то ник и од го ва ра ју ћа
кре ма су ала ти за сва ко днев -
ну бри гу о ко жи. Зим ска кре -
ма тре ба да бу де пу на ви та -

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

Шест су пер са ве та 
за зим ску не гу

Пер спек ти ва

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 175 гра ма бра шна,

100 гра ма ма сла ца, јед на рав на

ка ши чи ца со ли, јед но ја је и ка -

ши ка хлад не во де (по по тре би).

На дев: јед на ма ња гла ви ца

бро ко ли ја, два де ци ли тра ки се ле

па вла ке, де ци ли тар мле ка, 50

гра ма кач ка ва ља, два ја је та, со и

би бер.

При пре ма: На пра ви те прх ко

те сто од бра шна, ма сла ца, ма ло

со ли и јед ног ја је та, по по тре би

до дај те и ка ши ку хлад не во де. Те -

сто за мо тај те у фо ли ју и оста ви те

у фри жи дер на три де се так ми ну -

та. За то вре ме при пре ми те на -

дев: бро ко ли по де ли те на цве ти ће, опе ри те и ку вај те у сла ној во ди

пет ми ну та. Оце ди те и оста ви те на стра ну да се про хла ди. По себ но

из ме шај те ки се лу па вла ку, мле ко и ја ја, до дај те на ри ба ни сир и за -

чи ни те по уку су. Раз виј те тан ко те сто из ме ђу два ли ста па пи ра за пе -

че ње. Окру глом мо дли цом или ве ћом ча шом из ва ди те кру го ве и ути -

сни те у ка луп за ма фи не (не мо ра те пре ма зи ва ти). У сва ку кор пи цу

ста ви те по не ко ли ко цве ти ћа бро ко ли ја и пре лиј те при пре мље ним

ума ком. Ста ви те у за гре ја ну рер ну и пе ци те на 200 сте пе ни 25–30

ми ну та. По слу жи те их то пле као ла ку ужи ну или ве че ру. При јат но!

На по ме на: Уме сто ма лих кор пи ца мо же те на пра ви ти и је дан

ве ћи тарт у ка лу пу преч ни ка 26 цен ти ме та ра. У на дев се мо же до -

да ти и ма ло сец ка не пан че те да фи но за ми ри ше.

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

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

Пи ше: Лана Белић

Тар тле те с бро ко ли јем
и си ром

ми на, ми не ра ла, оли го е ле -
ме на та, пеп ти да и дру гих
ком по нен ти у за ви сно сти од
го ди на и ти па ко же.

3. Јед ном не дељ но од вој -
те 20 ми ну та ка ко би сте са -
ми на пра ви ли ма ску за ли -
це. За не чи сту, ак но зну ко -
жу мо же те у гли ну до да ти
ма ло јо гур та и оста ви ти да
де лу је пет на ест ми ну та, ис -
пра ти и на не ти од го ва ра ју -
ћу кре му. За под мла ђи ва ње
мо же те из гње чи ти ба на ну и
до да ти уму ће но бе лан це.

4. Ако иде те на зи мо ва ње,
не за бо ра ви те УВ кре му. Сун -
це на пла ни ни, због раз ре -
ђе ног ва зду ха, има ја чи ин -
тен зи тет и де ло ва ње, али то
не осе ти мо због хлад но ће и
бла гог ве тра (ко ји нам до -
дат но ису шу ју ко жу). Не за -
бо ра ви те и да на ма же те усне
да не би ис пу ца ле.

5. По ште ди те ли це те шких
пу де ра ко ји за тва ра ју по ре
и не до зво ља ва ју ко жи да
ди ше. Иза бе ри те ла га ни је
тек сту ре ББ или ЦЦ кре ма
ко је има ју и УВ за шти ту и
на ко ји ма пи ше „non come-
dogenic”, што зна чи да не
за тва ра ју по ре и не ства ра ју
ми те се ре.

6. Кад год мо же те, при у -
шти те се би трет ман ли ца у
са ло ну. До дат на не га, би о ло -
шки трет ма ни и струч но зна -
ње ва шег ко зме ти ча ра учи -
ни ће да спо ри је ста ри те, пра -
вил но хра ни те ко жу и има те
тен ка кав за слу жу је те.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви ми че сто
тра жи мо нај бо љи „угао” же -
ле ћи да фо то гра фи јом за -
мр зне мо тре ну так отрг нут
од за бо ра ва за у век. Мо жда
ду го раз ме шта мо ства ри или
на ме шта мо се бе или на ма
дра ге осо бе ка ко би драгоце -
ни део на шег жи вот ног ни -
за остао из дво јен и опипљив.

Ка да уре ђу је мо се бе или
про стор у ко јем жи ви мо, да -
је мо свој мак си мум, јер нам
је ста ло да оста ви мо по во -
љан ути сак на дру ге љу де.
Сва ка од лу ка ко ју до не се мо
не по сред но је по ве за на с ми -
шље њем и од но сом дру гих
пре ма на ма. У тра же њу иде -
ал не пер спек ти ве мно ги од
нас су се за те кли као сво је -
вр стан де кор у соп стве ном
жи во ту. У по мах ни та лом вр -
тло гу сва ко дне ви це чи ни се
не мо гу ћим по сто ја ње и не -
ких дру гих на чи на ко ји ма
би смо мо гли да са гле да мо
свој жи вот. Ко ли ко смо са -
мо пу та на ста ви ли да се гр -
че ви то др жи мо свог ста но -
ви шта, чак и он да ка да нам
оно ни је слу жи ло за ства ра -
ње за до вољ ства и сре ће. На
тај на чин се још ви ше за тва -
ра мо пре ма мо гућ но сти про -
на ла же ња дру га чи јих по гле -
да на жи вот не до га ђа је ко је
смо про гла си ли не ре ши вим
про бле ми ма.

Увек по сто ји ви ше пер спек -
ти ва за тра же ње од го во ра ко -
ји би по кре ну ли про ме ну не -
пре мо сти вих пре пре ка у иза -
зо ве пре пу не мо гућ но сти. Не -
ки ода бе ру скре та ње по гле да
пред не сре ћа ма и ве ли ким
не во ља ма при сут ним у жи -
во ти ма мно гих од нас. На тај
на чин об ма њу ју се бе, по сма -
тра ју ћи свет кроз „ру жи ча сте
на о ча ре”, и од би ја ју та ко од
се бе мо гућ но сти ко је би мо -
гле да их по кре ну ка кре и ра -
њу соп стве не ре ал но сти из
пер спек ти ве љу ба ви.

Ка да у ти ши ни поч не мо
да ана ли зи ра мо наш уну тра -
шњи ди ја лог и осве сти мо ре -
чи ко је нај че шће упу ћу је мо
се би, оне ре чи ко ји ма се охра -
бру је мо на ства ра ње или ко -
је нас уво де ду бље у ту гу и
бес по моћ ност, та да смо у
при ли ци да са гле да мо нај -
зна чај ни ју, на шу уну тра шњу
пер спек ти ву во ди љу. На осно -
ву ње ми до но си мо сва ку од -
лу ку ко јом бо ји мо да не и го -
ди не. На чин на ко ји жи ви -
мо, за до вољ ство ко је осе ћа -
мо со бом и у од но су на дру -
ге нај зна чај ни ји је по ка за -
тељ на ше жи вот не при че.
Иде ја ко ја нас во ди кроз дан
по кре ну ће сва ку емо ци ју по -
треб ну за до но ше ње одлу ка
и тра же ње пра вих од го во ра.

Ста вља ње у сре ди ште па -
жње и ве ли ча ње оно га што
је до бро у на ма, у дру ги ма и
у све ту, да је нам сна гу и во -
љу да по кре не мо про ме не од
пре пре ка ка иза зо ви ма и пра -
вим од го во ри ма. Ис трај но -
шћу у про на ла же њу до бро те
и пле ме ни то сти у сви ма и
све му за по чи ње мо из град њу
пер спек ти ве лич ног ра ста
кроз љу бав и за хвал ност. За -
у ста вља мо жи вот ну вр те шку
и по чи ње мо да ужи ва мо у
рит му сво је ду ше кроз љу бав
и за хвал ност.

Од че га пра ви ти жи вот ну
пер спек ти ву – од лу ка је, као
и увек, на ва ма.

Ка ко би ти на ви си ни
за дат ка и у до бру и 
у злу

Да ли је мо гу ће 
во ле ти „док нас 
смрт не ра ста ви”

Ко га по зва ти у по моћ
пре но што кап 
пре ли је ча шу

Фе бру ар је, ка жу, ме сец љу -
ба ви. По твр ди ће вам то и мач -
ке и за љу бље ни, али и ви на -
ри, ко ји сва ког 14. фе бру а ра
с по но сом ис ти чу сво ју љу бав
пре ма „теч ном гро жђу”. Ипак,
иа ко се као ко нач но ре ше ње
асо ци ја ци је, ка да су вам да ти
тер ми ни „љу бав”, „парт нер -
ство” и „фе бру ар”, на ме ће Дан
за љу бље них, тре ба има ти у
виду да овом пра зни ку прет -
ходи и Свет ска не де ља бра ка,
ко ја се ши ром пла не те
обележа ва од 7. до 14. фе бру -
а ра, као и Свет ски дан бра ка,
чи ји је да тум про сла вља ња
кли зни – па да дру ге су бо те у
фе бру а ру.

За не ко га су ови пра зни ци
по себ но ва жни, јер сла ве кру -
ни са ње љу ба ви, али има и оних
дру гих што бе сно фрк ћу или
ко лу та ју очи ма на ове те ме.
Чи ње ни ца је да са вре ме но дру -
штво, но ви трен до ви и про -
ме не у си сте ми ма вред но сти
у ве ли кој ме ри ути чу на кон -
цепт бра ка и до жи вљај брач -
не за јед ни це. Сто га се да нас
тра ди ци о нал ни брач ни по сту -
ла ти пре и спи ту ју и углав ном
би ва ју за ме ње ни но вим,
модер ни јим.

Ве чи те ди ле ме

Ипак, без об зи ра на све, пи та -
ња ко ја се би по ста вља ју сви
брач ни, али и пред брач ни парт -
не ри оста ју не про ме ње на: шта
је иде а лан брак и ка ко он тре -

ПО ВО ДОМ ДВА ФЕ БРУ АР СКА ПРА ЗНИ КА

КАКО ДА БРАК НЕ БУ ДЕ МРАК

ба да из гле да, те да ли је мо гу -
ће во ле ти чи тав жи вот истог
парт не ра – са мо су не ка од њих.

Свет ска не де ља бра ка би ла
је по вод да од го во ре на та пи -
та ња по тра жи мо од Ја дран ке
Гру ји чић Ђу рић, пси хо ло га и
пси хо те ра пе у та из удру же ња
„Пси хо ге не за”. Ја дран ка је
мно гим Пан чев ка ма и Пан -
чев ци ма по зна та из са ве то ва -
ли шта за брак и по ро ди цу и за
мла де, ко је је удру же ње „Пси -
хо ге не за” успе шно ре а ли зо ва -
ло то ком про шле го ди не уз по -
др шку Гра да. Да кле, пра ва
адре са.

Пре ма ре чи ма на ше са го вор -
ни це, на го ре на ве де на пи та ња
не ма уни вер зал но при ме њи вих
од го во ра.

– Ко ри сно је има ти на уму
да оно што је за нас до бро, не
мо ра би ти до бро за не ку дру гу
осо бу и обр ну то, од но сно да
оно што ми вред ну је мо у бра -
ку, не мо ра би ти вред но ва но у
дру гој брач ној за јед ни ци. У на -
шој кул ту ри и да ље се одр жа ва

тра ди ци о нал но схва та ње бра -
ка, ко ји под ра зу ме ва трај ну
емо тив ну по ве за ност парт не -
ра, при вр же ност по ро ди ци и
ап со лут ну по све ће ност по том -
ству, без об зи ра на по тре бе ин -
ди ви ду ал ног раз во ја, за ко је за -

бо ра вља мо да су на ша би о ло -
шка да тост, док је брак со ци -
јал ни фе но мен ко ји ви ше за -
ви си од со ци о кул тур них фак -
то ра – ис ти че Ја дран ка Гру ји -
чић Ђу рић.

Она до да је и то да по сто је
три су штин ске ства ри ко је у
ве ли кој ме ри ути чу на функ -
ци о нал ност брач не за јед ни це:
ба ланс за јед ни штва и ин ди ви -
ду ал но сти, по ста вља ње гра ни -
ца и брач ни за да ци.

– За до бар од но сно функ -
ци о на лан брак по треб но је ус -
по ста ви ти рав но те жу из ме ђу
сна ге за јед ни штва и ин ди ви -
ду ал но сти. Дру гим ре чи ма,

ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЛА ШТВО КР ВИ

На ред на ак ци ја 
20. фе бру а ра

Због за кон ских из ме на, до бро -
вољ ни да ва о ци кр ви од сеп тем -
бра про шле го ди не крв ви ше
не да ју у Слу жби тран сфу зи је
Оп ште бол ни це, већ са да тај
ху ма ни чин оба вља ју у про сто -
ри ја ма Цр ве ног кр ста, у Ули -
ци Жар ка Зре ња ни на 15, и то
са мо сре дом, од 9 до 12 са ти.

По ред то га, спро во де се и ак -
ци је до бро вољ ног да ва ла штва
у шко ла ма и ком па ни ја ма, а за
све њих су са да, уме сто Тран -
сфу зи је, за ду же ни Цр ве ни крст
и За вод за тран сфу зи ју кр ви
Вој во ди не. У ово до ба го ди не
ре зер ве су увек ни ске, па За вод

апе лу је на гра ђа не да се ода зо -
ву ак ци ја ма да ва ла штва у сво -
јим гра до ви ма. По ред ре дов не
град ске ак ци је, у че твр так, 7.
фе бру а ра, ор га ни зо ва не су још
две ван ред не: у „Пе тро хе ми ји”,
где се ода зва ло чак 80 за по сле -
них у тој ком па ни ји, и у Ва тро -
га сној ста ни ци Пан че во, где су
крв да ли при пад ни ци ва тро га -
сног-спа си лач ког ба та љо на с
ко ман дан том Бо ром Мај ки ћем
на че лу. Крв је да ло 25 мла дих
ва тро га са ца, а за ни мљи во је да
је њих чак де вет на е сто ро учи -
ни ло то пр ви пут.

На ред ну при ли ку да да те крв
и та ко не ко ме спа се те жи вот,
има ће те у сре ду, 20. фе бру а ра,
од 9 до 12 са ти. Да ва о ци мо гу
би ти све здра ве осо бе му шког
и жен ског по ла од 18 до 65 го -
ди на уко ли ко за до во ље ме ди -
цин ске усло ве и кри те ри ју ме
на кон ла бо ра то риј ског и ле -
кар ског пре гле да. Раз мак из -
ме ђу два да ва ња код му шка ра -
ца је нај ма ње три ме се ца, а код
же на нај ма ње че ти ри ме се ца.

брач ни парт не ри мо ра ју исто -
вре ме но ра ди ти на свом лич -
ном раз во ју и на брач ним и
по ро дич ним за да ци ма. Парт -
нер ски од но си че сто су за мр -
ше ни, јер се у њих ре флек ту ју
на ше по ро ди це, по ре кло, тран -
сге не ра циј ски мо де ли, на ша
прет ход на по зи тив на и не га -
тив на ис ку ства с бли ским осо -
ба ма. Про цес раз во ја брач ног
иден ти те та удру жен је, сто га,
с про це сом ус по ста вља ња гра -
ни ца од но сно сма ње њем ве -
за но сти за осо бе с ко ји ма смо
би ли у бли ским од но си ма пре
спа ја ња у брач ну за јед ни цу –
ис ти че на ша са го вор ни ца.

Пре по знај те про блем

Тре ћа ва жна ствар ко ја ути че
на то да брак до бро функ ци о -
ни ше, по ми шље њу Ја дран ке
Гру ји чић Ђу рић, је сте уза јам -
но ин ве сти ра ње при ли ком ра -
да на за јед нич ким за да ци ма.

– Брач ни парт не ри тре ба да
ра де на оба ве за ма, бри зи и па -
жњи, ко му ни ка ци ји, ин тим -
но сти... По треб но је да има ју
спо соб ност да пре по зна ју не -
сла га ња ко ја су не из бе жна у
би ло ко јој бли ској ре ла ци ји и
да ра де на њи ма. Сва ки парт -

нер мо ра има ти до вољ но по -
ве ре ња у дру гог, у сми слу ње -
го ве спо соб но сти за вер ност и
при хва та ње оба ве за у од но су.
Ве о ма је ва жно да парт не ри
де ле исте вред но сти и има ју
исту ви зи ју жи во та, као и да
бу ду све сни чи ње ни це да не
по сто ји брак без про бле ма,
али и да про бле ми не мо ра ју
да бу ду ло ша ствар. Брач не
кри зе мо гу би ти до бре и да ти
нам огром не шан се да из њих
иза ђе мо још бо љи и здра ви ји,
уко ли ко их на вре ме пре по -
зна мо и ре а гу је мо на њих –
за кљу чу је Ја дран ка Гру ји чић
Ђу рић.

Ухва ти те кри зу на де лу и ре а гуј те

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ПО РА ЖА ВА ЈУ ЋЕ БРОЈ КЕ

Пре ма по да ци ма из Ма тич не слу жбе гра да Пан че ва и из

Основ ног су да у Пан че ву, од ја ну а ра 2015. до мар та 2018.

у на шем гра ду скло пље на су 1.494 бра ка, а у истом том пе -

ри о ду раз ве ден је 1.381 брак.

ПО КЛА ЊА МО СА ВЕ ТО ВА ЊЕ

По во дом Свет ског да на бра ка и Да на за љу бље них удру -

же ње „Пси хо ге не за” и „Пан че вац” по кла ња ју бес плат но са -

ве то ва ње за брач не па ро ве за пет на ших нај бр жих чи та ла ца

ко ји у пе так, 15. фе бру а ра, тач но у под не, по ша љу имејл са

сво јим по да ци ма (име и пре зи ме и број те ле фо на) на адре -

су nagrade@pancevac-online.rs. С до бит ни ци ма ће мо кон так -

ти ра ти истог да на.



Јед не но ћи, 1939. го ди не,
ма ла лут ка по име ну Ка ро -
ли на до ла зи да жи ви у про -
дав ни ци игра ча ка у Кра ко -
ву, у Пољској. Жи вот озбиљ -
ног и гру бог лут ка ра изне -
на да по чи ње да се ме ња с
ње ним до ла ском. А ка да
мрак не мач ке оку па ци је оба -
ви је град, Ка ро ли на и лут -
кар по жу ри ће да спа су сво -
је при ја те ље Је вре је, не раз -
ми шља ју ћи о по сле ди ца ма
и опа сно сти ма које могу да
их снађу.

Ово је сна жна при ча о про -
на ла же њу при ја тељ ства и

зна ча ју љу ба ви у вре ме ве -
ли ког бо ла.

ДРУШТВО
Петак, 15. фебруар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко ју сво -
ју до го дов шти ну из де тињ -
ства ни ка да не ће те за бо ра -
ви ти. „Пан че вац” и из да вач -
ка ку ћа „Вул кан из да ва штво”
при пре ми ли су по је дан при -
ме рак књи ге „До го дов шти не
јед ног Џо ни ја” Ни ко ле Ђу -
рич ка за два на ша чи та о ца
или чи та тељ ке ко ји су нај -
кре а тив ни је од го во ри ли на
то пи та ње.

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

„Кад сам ку ва ла ка фу у
лон цу за па суљ с пет ли та ра
во де и ку тла чом ше ће ра. Сре -
ћа па ме је ма ма осу је ти ла у
на ме ри да у ло нац си пам и
по ла ки ле ка фе.” 064/2903...

„Ни кад не ћу за бо ра ви ти
шко ли це, ла стиш, кли ке ре,
ки се ле жва ке, ви део и ау -
дио ка се те и ка ко смо сви у
по ла осам тр ча ли да гле да -
мо цр та ни пре днев ни ка.”
063/2634...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње ко ли ко су им ва жне го -
ди не. Они ће осво ји ти по је -
дан при ме рак књи ге „Имам
три де сет го ди на и та ко из -
гле дам” Ама би ле Ђу сти.

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

„Го ди не ми за и ста ни су ва -
жне и за то о њи ма ни ка да не
го во рим.” 060/4442...

„Што је нов ча ник де бљи,
то су го ди не ма ње бит не.”
064/1299...

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

Два чи та о ца ко ји до сре де, 20. 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: „Ко -
је при че су вам нај сла ђе?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер -
ком књи ге „Слат ке при че” Сла ђа не Је лић. Нај за ни мљи ви је
од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на -
гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

„Слат ке при че”, еду ка тив на,
али и вр ло за бав на књи га,
от кри ва ју пси хо ло шку и би -
о ло шку су шти ну гла ди и ужи -
ва ња у хра ни, уче ћи нас ка -
ко да по стиг не мо и си тост и
здра вље и за до вољ ство. На -
уч на уте ме ље ност нај ва жни -
ја је од ли ка ове књи ге, а оно
што је чи ни „слат ком”, је сте
ду хо вит на чин на ко ји су
пред ста вље на са вре ме на зна -
ња из пси хо ло ги је и ме ди -
ци не. Пи са не пре ци зним је -
зи ком вр сног пси хо ло га, у
уз бу дљи вом рит му рас при -
ча ног при по ве да ча, „Слат ке
при че” ће нас из не на ди ти
нај но ви јим от кри ћи ма о не -
у та жи вој гла ди, пре је да њу,
ужи ва њу у хра ни, ма ги ји
слат ки ша.

За што ди је те не успе ва ју,
ка ко слат ки ши иза зи ва ју за -
ви сност, да ли је ше ћер зло
на шег до ба, шта су хор мо ни
сре ће, ка ко то да ви шак хра -
не зна чи и ви шак гла ди?

Од го ва ра ју ћи на пи та ња
ко ја нас сва ко днев но оку пи -
ра ју, „Слат ке при че” ће из
ви ше пер спек ти ва са гле да ти
фе но мен хе до ни стич ке гла -
ди и по мо ћи нам да раз ви је -
мо кул ту ру ис хра не и ти ме
уна пре ди мо наш од нос пре -
ма жи во ту уоп ште.

„Слат ке при че” 
Сла ђа не Је лић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Ча ро ли ја јед ног 
лут ка ра” Р. М. Ро ме ро

Два чи та о ца ко ји до сре де, 20. 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: „Ка -
да сте по след њи пут осе ти ли ча ро ли ју?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Ча ро ли ја јед ног лут ка ра” Р. М.
Ро ме ро. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред -
ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа -
ри „Вул кан”.

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

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

мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ка фа из лон ца за па суљ

Од бра ње на ти ту ла 
из Лон до на

На ре ду европ ски
шам пи о нат

Је ле на Тер зић је при мер да фи -
зич ки хен ди кеп не мо ра ни -
шта да зна чи и да не пред ста -
вља ни ка кву пре пре ку уко ли -
ко онај ко га има, по се ду је до -
вољ но сна ге, упор но сти и во ље
да га пре ва зи ђе. Иа ко се жи вот
су ро во по и грао овом на шом су -
гра ђан ком, јер не ма обе ру ке,
то јој не сме та да бу де из у зет -
но успе шна у бо ри лач кој ве -
шти ни па ра те квон до, да осва ја
ме да ље на европ ским и свет -
ским так ми че њи ма и да за хва -
љу ју ћи то ме бу де по зна та и ван
гра ни ца на ше зе мље.

То је по ка за ла на Свет ском
пр вен ству ко је је не дав но одр -
жа но у тур ском гра ду Ан та ли -
ји, где је осво ји ла нај сјај ни је
од лич је. За пр во ме сто се бо -
ри ла с ри вал ком из Тур ске и
убе дљи во је три јум фо ва ла, па
је та ко од бра ни ла шам пи он ску
ти ту лу осво је ну на прет ход ном
так ми че њу, у Лон до ну.

– Тро феј ко ји сам осво ји ла у
Ан та ли ји, мно го ми зна чи. Хте -
ла сам да од бра ним зла то из
Лон до на, по ста ви ла сам се би
тај циљ, пу но сам тре ни ра ла и
на кра ју сам ус пе ла. Сле де ће
так ми че ње на ко ме ћу си гур но
уче ство ва ти, је сте Европ ско пр -
вен ство. Још увек се не зна где
ће и ка да би ти одр жа но, али

ВЕ ЛИ ЧАН СТВЕН УСПЕХ НА ШЕ СУ ГРА ЂАН КЕ

ЈЕ ЛЕ НА ТЕР ЗИЋ ПР ВАК СВЕ ТА

си гур но ћу се до бро спре ми ти
и за ту при ли ку. Не мам на ме -
ру да ста јем, на ста вљам да ље –
из ја ви ла је свет ска шам пи он -

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Утвр ђе не це не за Див чи ба ре
Пред већ ни ци ма се на сед ни -
ци одр жа ној 13. фе бру а ра на -
шло је да на ест та ча ка днев ног
ре да. Пр во се го во ри ло о фи -
нан сиј ском из ве шта ју за 2018.
го ди ну и пла ну и про гра му тро -
ше ња нов ча них сред ста ва опре -
де ље них бу џе том Гра да за 2019.
го ди ну До ма здра вља Пан че -
во. Оба ак та су усво је на.

По том је до нет за кљу чак о
пре стан ку ва же ња Од лу ке о ра -
ду Ин тер ре сор не ко ми си је гра -
да, а у окви ру сле де ће тач ке
пред ло жен је пра вил ник о ра -
ду Ин тер ре сор не ко ми си је за
про це ну по тре ба де те та, уче -
ни ка и од ра слог за до дат ном
обра зов ном, здрав стве ном и со -
ци јал ном по др шком за те ри -
то ри ју Пан че ва.

При хва ћен је На црт од лу ке
о из ме на ма и до пу на ма Ста ту -
та гра да Пан че ва. Оп шта ак та
ор га на Гра да ускла ди ће се са

од ред ба ма ове од лу ке у ро ку
од де вет ме се ци од сту па ња на
сна гу За ко на о из ме на ма и до -
пу на ма За ко на о ло кал ној са -
мо у пра ви. Ово ће ићи пред од -
бор ни ке.

Сле де ћа те ма био је за кљу -
чак Ко ми те та за без бед ност са -
о бра ћа ја у ве зи с Про гра мом
ко ри шће ња сред ста ва на ме ње -
них за фи нан си ра ње уна пре -
ђе ња без бед но сти са о бра ћа ја
на те ри то ри ји гра да у 2019.
Усво јен је и пред лог за кључ ка
за да ва ње ми шље ња по во дом
Од лу ке НО ЈП-а „Ур ба ни зам”
о пред ло гу за утвр ђи ва ње ви -
си не укуп них тро шко ва бо рав -
ка по де те ту и ви си не уче шћа
ко ри сни ка у укуп ним тро шко -
ви ма бо рав ка у од ма ра ли шту
на Див чи ба ра ма за 2019.

На ред је за тим до шао за -
кљу чак за ис пла ту тро шко ва
на пла те по себ не на кна де за за -

шти ту и уна пре ђи ва ње жи вот -
не сре ди не у скла ду са Од лу -
ком о бу џе ту Гра да за 2019.
Већ ни ци су се сло жи ли да МЗ
Цен тар да у за куп по слов ни
про стор по вр ши не 16,6 ква дра -
та у згра ди је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве.

На кра ју је при хва ћен Пред -
лог ре ше ња о обра зо ва њу рад -
не гру пе за ства ра ње усло ва да
јав на ко му нал на пред у зе ћа гра -
да Пан че ва пре у зму пра ва и
оба ве зе јав них ко му нал них
пред у зе ћа на се ље них ме ста.

С. Т.

У ТО КУ КА ЧА РЕ ВАЧ КА „СЛА НИ НИ ЈА ДА”

По зив гур ма ни ма на „нај ма сни ју” ма ни фе ста ци ју
Сва ког да на од 
8 до 20 са ти

За тва ра ње у не де љу
у 18 са ти

Три де сет дру га „Сла ни ни ја да”
по чи ње у че твр так, 14. фе бру а -
ра, це ре мо ни јом све ча ног отва -
ра ња ис пред Ме сне за јед ни це
Ка ча ре во, а не што ра ни је у До -
му кул ту ре би ће отво ре не две
из ло жбе ка ри ка ту ра ко је ве ли -
ча ју „нај ма сни ју” ма ни фе ста -
ци ју на овим про сто ри ма – Пан -
чев ца Ни ко ле Дра га ша и ње го -
вих ко ле га из се дам др жа ва.

За на ред не да не, по ред про -
да је на сто ти на ма штан до ва,
где ће хи ља да ма гур ма на би ти
ну ђе не су хо ме сна те „шпе ци је”
и раз не ђа ко ни је, ру ко тво ри не
и дру ге сит ни це, ор га ни за то ри
су осми сли ли и ве ли ки број
пра те ћих про гра ма.

Та ко ће у пе так у 11 са ти у
ха ли спор то ва по че ти так ми -
че ње у ис пи ја њу пи ва, а три
са та ка сни је и „Љу ти иза зов”,
у ко јем ће из др жљи вост на па -
пре ност па при чи це про ве ри ти
они с нај от пор ни јим неп ци ма
и сто ма ци ма.

Су тра дан од 9 са ти у пар ку
по чи ње над ме та ње у ку ва њу

па су ља, Ни ко ла Дра гаш цр та -
ће бес плат но ка ри ка ту ре од 10
до 13 са ти, а сат ка сни је по чи -
ње из бор за мис „Сла ни ни ја -
де”. Старт тр ке пра си ћа је око
13 са ти на пла тоу ис пред Ме -
сне за јед ни це, а над ме та ње у
бр зом је де њу сла ни не од 15 са -
ти у ха ли. Сви за ин те ре со ва ни
за уче шће на так ми че њи ма мо -

гу се при ја ви ти пу тем сај та
www.slaninijada.rs и на ли цу
ме ста.

По след њег да на, у не де љу,
17. фе бру а ра, од 10 са ти, као и
свих прет ход них, по се ти о ци ће
мо ћи да ви де про дај ну из ло -
жбу сла ни не и руч них ра до ва
и по став ку ка ри ка ту ра, уз на -
по ме ну да ће Дра гаш до 13 са -
ти по но во цр та ти све ко ји то
бу ду же ле ли.

Ово го ди шња „Сла ни ни ја да”
би ће за вр ше на у 18 са ти.

Ј. Ф.

ка Је ле на Тер зић за чи та о це
„Пан чев ца”.

Да је Је ле на ви ше не го успе -
шна у то ме чи ме се ба ви, по -

ка за ла је на Свет ском пр вен -
ству у Лон до ну пре две го ди -
не. Иа ко се так ми чи ла у кон -
ку рен ци ји 260 спор ти ста из
59 зе ма ља, све их је над -
машила и осво ји ла је злат ну
ме да љу.

Она тре ни ра за бе о град ски
Па ра те квон до клуб „Ти гре” и
од лич но са ра ђу је с лич ним
тре не ром Алек сан дром Го ло -
ви ћем. Пре ма Је ле ни ним ре -
чи ма, без ње га не би би ло ни -
јед ног ње ног успе ха, јер он не
са мо да је од ли чан спорт ски
пе да гог већ је и од ли чан
психо лог.

– За ње га имам са мо ре чи
хва ле, јер то ком при пре ма за
сва ко так ми че ње на ко ме уче -
ству јем из вла чи мак си мум из
ме не и успе ва да ме мо ти ви ше
да ис тр пим све те шко ће – об -
ја шња ва Је ле на.

Ка да не ки спор ти ста осво ји
ме да љу на ва жном так ми че -
њу, то је по вод за по што ва ње
јав но сти, по хва ле и че стит ке.
Ме ђу тим, ка да то успе спор -
ти сти ма ко ји има ју не ки фи -
зич ки хен ди кеп, он да та кав
под виг заслужујe до дат ну па -
жњу и ди вље ње. Иа ко су на
пр ви по глед они под ре ђе ни у
од но су на оне ко ји не ма ју ни -
ка кав фи зич ки не до ста так, то
је са мо при вид. Та кви спор ти -
сти до ка зу ју да се у жи во ту
увек тре ба бо ри ти, без об зи ра
на те шко ће, и сна гом сво је
упор но сти и во ље пре ва зи ла -
зе све пре пре ке.

М. Гли го рић



10 ЗАПИСИ
Петак, 15. фебруар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

РАЗ ГО ВОР БЕЗ ПО ВО ДА – ПРИ МА РИ ЈУС ДР ЈА ДРАН БАН ДИЋ, ХИ РУРГ

МЕДИЦИНА МИ ЈЕ ОМОГУЋИЛА 
ДА БУДЕМ ОД ПОМОЋИ ЧОВЕЧАНСТВУ

Спе ци ја ли сту пла стич не, ре -
кон струк тив не и естет ске хи -
рур ги је, ма ги стра ме ди цин ских
на у ка др Ја дра на Бан ди ћа
Панчев ци и да нас пам те као
ро до на чел ни ка пла стич не хи -
рур ги је у на шем гра ду. Свет -
ски при зна ти струч њак, чи ји је
до при нос ме ди ци ни на гра ђен
број ним при зна њи ма, спе ци ја -
ли за ци ју је за вр шио у Оп штој
бол ни ци у Пан че ву. Да нас је
др Ја дран Бан дић ди рек тор
при ват не кли ни ке, пре да вач на
уни вер зи те ту и осни вач ви ше
удру же ња за дер мо ско пи ју.
Аутор је пр вог до ма ћег софт -
вер ског си сте ма за ди јаг но сти -
ку ко жних ту мо ра, јед ног од
укуп но три та ква у све ту. Без
сум ње из у зе тан струч њак, др
Ја дран Бан дић је пре све га ви -
зи о нар – увек ис пред вре ме на,
с та лен том да гле да и пре по -
зна бу дућ ност.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Оде ље ње за пла -
стич ну хи рур ги ју у Оп штој бол -
ни ци у Пан че ву осно ва ли сте
још дав не 1986. Где је др Ја -
дран Бан дић да нас?

– Жи вим и ра дим у Бе о гра -
ду. На ша кли ни ка је по ро дична

ИЗ АР ХИ ВА – ДР ВЛА ДИ МИР АЛЕК СИЋ

Пр ви Ср бин ко ји се 
ви нуо у не бо

тимом смо 2014. го ди не по бе -
ди ли на ве ли ком так ми че њу у
Дан ској („The Next Step Chal-
lenge 2014 Winner”, Есбјерг),
са skinScan апли ка ци јом за ра -
ну де тек ци ју ме ла но ма на мо -
бил ном те ле фо ну. Та ко ђе бих
из дво јио на гра ду за па тент ко -
ју смо до би ли од Свет ске ор -
га ни за ци је за ин те лек ту ал ну
сво ји ну („WIPO Medal For In-
vestors 2018”). Ка да го во рим

гра ду. Све до 1997. го ди не га -
јио сам на ду да ће мо на ста ви -
ти да љи раз вој и био по све -
ћен том ци љу. Ме ђу тим, кад
је по ста ло ја сно да то ни је
могу ће, од лу ка да се иде да ље
са мо стал но, би ла је је ди но
реше ње.
l У по след ње вре ме мно го

се го во ри о од ла ску здрав стве -
них рад ни ка, по себ но ле ка ра,
уз бо ја зан да Ср би ја оста је без
струч ња ка. Где ви ви ди те основ -
ни про блем, ка ко оце њу је те си -
ту а ци ју у здрав ству да нас?

– Не ма ње пер спек ти ве, рад -
не и жи вот не, је дан је од основ -
них про бле ма овог дру штва.
Што се здрав ства ти че, ста ри
си стем ви ше не функ ци о ни -
ше, а но ви још ни је у це ло сти
ус по ста вљен. По сто је зна чај -
ни по ма ци, али су они углав -
ном за сно ва ни на ен ту зи ја зму
по је ди на ца. За то је пред на ма
ве ли ки за да так – ства ра ње је -
дин стве ног здрав стве ног си -
сте ма с пот пу но рав но прав -
ним уче шћем др жав ног и при -
ват ног сек то ра. „Остај те ов -
дје” Алек се Шан ти ћа, сти хо -
ви ко ји по сто је ду же од јед -
ног ве ка, за ме не и да ље но се
кључ ну по ру ку. Ме ђу тим, бол -
но сам све стан чи ње ни це да

ће мо је, без зна чај ног успе ха,
са мо из но ва по на вља ти упра -
зно, уко ли ко не што из ко ре на
не про ме ни мо и но вим ге не -
ра ци ја ма не обез бе ди мо аде -
кват не рад не и жи вот не усло -
ве.
l Шта је оно што оче ку је те

од бу дућ но сти у ва шем жи во -
ту? Ка да по гле да те у су тра, шта
би сте же ле ли да ви ди те?

– Же лим и оче ку јем шан су
да у Ср би ји ре а ли зу је мо те ле -
ме ди цин ски скри нинг за кар -
ци но ме. Го ди на ма смо раз ви -
ја ли но ве ди јаг но стич ке ме то -
де и тех ни ке у овој обла сти.
Са да смо пот пу но спрем ни да
то и ре а ли зу је мо. Уко ли ко бу -
де раз у ме ва ња, по ста ће мо је -
дан од но си ла ца тог но вог та -
ла са у све ту.

Сам кон стру и сао 
је дри ли цу

Исто риј ски лет 
до го дио се ок то бра
1909.

Да исто ри ја, та ко зва на учи те -
љи ца жи во та, уме да бу де крат -
ког пам ће ња, на ро чи то у ма -
њим ме сти ма, да не ка же мо
про вин ци ја ма, уве ри ли смо се
мно го пу та. Вр ло че сто ма ле
сре ди не из не дре ве ли ке љу де
и још че шће се де ша ва да упра -
во они нај вред ни ји бу ду нео -
прав да но за бо ра вље ни. На рав -
но, и на сре ћу, по сто је увек и
они ко ји пам те, бе ле же, при -
по ве да ју – оти ма ју од за бо ра ва
оно дра го це но, вред но пам ће -
ња и по но са.

Пан че во је то ком исто ри је
из не дри ло ви ше зна ме ни тих,
свет ски по зна тих љу ди. На шим
ули ца ма ше та ли су Ми лош Цр -
њан ски, Јо ван Јо ва но вић Змај,
Урош Пре дић, Или ја Ми ло са -
вље вић Ко ла рац, Ол га Сме де -
ре вац… Мно га де ла оста ла су
иза ових великaна, а не ки ма
се наш град на овај или онај
на чин и оду жио.

Јед но од ма ње по зна тих име -
на о ко јем се тек по не кад го во -
ри је др Вла ди мир Алек сић,
пр ви Ср бин ко ји се ви нуо у не -
бо је дри ли цом соп стве не кон -
струк ци је. Исто риј ски лет до -
го дио се ок то бра 1909, са мо

не ко ли ко го ди на на кон ле та
чу ве не бра ће Рајт (1903). По -
ред ва зду хо плов ства и ме ди -
ци не, ко ју је за вр шио у Гра цу,
Алек сић се ба вио по ли ти ком,
пи сао је пе сме, дру жио се са
Иси до ром Се ку лић, сви рао кла -
вир, го во рио ви ше стра них је -
зи ка и пре во дио Ге теа.

Ро ђен је у Ба нат ском Но вом
Се лу 1872. го ди не, у тр го вач -
кој по ро ди ци, ко ја се убр зо на -
кон то га до се ли ла у Пан че во.

Бач ке Па лан ке и у Ме две ђи
код Ле сков ца. На кон гим на зи -
је, ко ју сам за вр шио у Гра дач -
цу, оти шао сам на сту ди је у
Бе о град, где сам 1978. го ди не
ди пло ми рао на Ме ди цин ском
фа кул те ту.
l Шта вас је при ву кло

медици ни?
– Же ља да са знам ви ше и да

мо гу би ти од по мо ћи. То је оно
што ме и да нас „др жи”.

о на гра да ма, ни ка ко не мо гу
да из о ста вим Ок то бар ску на -
гра ду Гра да Пан че ва ко ју сам
до био 1989. го ди не и ко ја ме
ви ше не го емо тив но ве же за
мој град. Она ми је по себ но
дра га.
l Ка да се освр не те на де -

тињ ство, че га се ра до се ћа те?
– Се ћам се ми ри са, све жи -

не, ши ри не, ми ра, сме ха и ушу -
шка но сти. Ми ри си и све жи на

по ти чу са Ће хо ти не, Дри не и
Су тје ске. Ши ри на и мир су с
Ро ма ни је. А смех и ушу шка -
ност се и да ље кри ју у кал др -
ми и ка ме ну око Дри не. Ро ђен
сам у Го ра жду, у основ ну шко -
лу ишао сам у Ка ра ђор ђе ву код

Страну припремила
Биљана Павловић

Симић

Све до 1997. го ди не
га јио сам на ду да 
ће мо на ста ви ти да љи
раз вој и био по све ћен
том ци љу. Ме ђу тим,
кад је по ста ло ја сно
да то ни је мо гу ће, 
од лу ка да се иде да ље
са мо стал но, би ла је
је ди но ре ше ње.

Не ма ње пер спек ти ве,
рад не и жи вот не, 
је дан је од основ них
про бле ма овог 
дру штва. Што се
здрав ства ти че, ста ри
си стем ви ше не 
функ ци о ни ше, а но ви
још ни је у це ло сти 
ус по ста вљен.

За хва љу ју ћи док то ру Алек си -
ћу Пан че во је има ло пр ву ор -
ди на ци ју, ренд ген и са на то ри -
јум ко ји се мо гао ме ри ти с во -
де ћи ма у Евро пи. По се до вао је
опе ра ци о ну са лу, ме ди цин ске
апа ра те, ку па ти ла, во до вод и
стру ју из соп стве не елек трич -
не цен тра ле, и то два де сет го -
ди на пре не го што је стру ја уве -
де на у Пан че во. Као ве ли ки па -
три о та, за бри нут због оп ште
ма ђа ри за ци је, осно вао је па -
три от ско дру штво „Узда ни ца”,
у ко јем су се одр жа ва ла пре да -
ва ња из обла сти књи жев но сти
и тех ни ке. Због ро до љу би ве из -
ја ве био је при тво рен два ме -
се ца, а ис ку ство су жња опе вао
је сти хо ви ма сво је пе сме „Роб”.

Кон стру и са њем ма ке та ле те -
ли ца по чео је да се ба ви 1907.
го ди не, а хо би уско ро пре ра ста
у гра ђе ње пра вог ва зду хо пло ва.
Ле те ли цу је са гра дио сто лар Јор -
дан, по на цр ти ма док то ра Алек -
си ћа. На је сен 1909. го ди не је -
дри ли ца је за вр ше на. Пре ма ма -
ло број ним фо то гра фи ја ма ко је
све до че о сво је вр сном чу ду то га
вре ме на, је дри ли ца је би ла дво -
кри лац, из ра ђе на од др ве та,
шпан ске тр ске и плат на. Кри ла
су би ла раз ли чи тог ра спо на, са
шест ме та ра ду гач ким тру пом.
Ави он је био те жак 70 ки ло гра -
ма и имао укуп ну по вр ши ну
кри ла 44 ква драт на ме тра. За
упра вља ње је ко ри стио по крет -
не де ло ве на кра је ви ма кри ла
ко ји су би ли по ве за ни че лич -
ним сај ла ма с ко ман да ма. Као
стај ни трап су ко ри шће не ски -
је. Би ло је то сво је вр сно чу до.

Исто риј ски лет до го дио се
17. ок то бра 1909. го ди не на те -
ре ну пан че вач ког ва ша ри шта,
а по ле та ње је оба вље но уз по -
моћ гу ме ног уже та – праћ ке.
Лет ни је ду го тра јао и за вр шио
се па дом, у ко јем је Алек сић
на сре ћу остао не по вре ђен.
Ипак, оче ви ци су твр ди ли да
је до сти гао ви си ну од от при -
ли ке пет на ест ме та ра. Чвр сто
ре шен да по но во уз ле ти, по -
пра вио је ле те ли цу и по ку шао
да мо тор на ру чи из Фран цу -
ске. Ка да ни је ус пео, пла ни рао
је да ма ши ну по тра жи чак у

Аме ри ци, али суд би на је има -
ла дру ги на ум. Услед на па да
сле пог цре ва оти шао је на опе -
ра ци ју, с ко је се ни је вра тио.
Умро је 1911. го ди не и са хра -
њен је у Пан че ву.

На пан че вач ком гро бљу ви -
ше не по сто ји ње гов гроб. Да -
нас име др Вла ди ми ра Алек -
си ћа но си ма ке тар ски клуб из
Пан че ва, у ко јем се не ки но ви
клин ци уче љу ба ви пре ма ви -
си на ма, иде ја ма и сно ви ма.

ор ди на ци ја, у ко јој је ста са ла
но ва ге не ра ци ја пла стич них хи -
рур га. У Пан че ву ле ти ра до про -
во дим ви кен де и ту сам кад
год имам сло бод ног вре ме на.
У зим ским ме се ци ма је то, на -
жа лост, мно го ре ђе…
l По себ но сте се спе ци ја ли -

зо ва ли у обла сти ко жних ту -
мо ра. За што ова област?

– Од го вор је вр ло јед но ста -
ван и на жа лост пот кре пљен
по ра жа ва ју ћим по да ци ма. Ме -
ла ном и не ме ла ном ски кар -
ци но ми ко же су нај че шћи об -
лик кар ци но ма у Ср би ји и све -
ту. Го ди шње око 170.000 љу -
ди обо ли, а око 37.000 умре
од ове бо ле сти. Смрт ност је у
стал ном по ра сту, што је је дан
од основ них раз ло га да се ба -
ви мо овим про бле мом, и то
не са мо хи рур шким укла ња -
њем ме ла но ма већ и раз во јем
но вих, ра них ди јаг но стич ких
тех ни ка.
l На ко је успе хе сте по себ -

но по но сни?
– Ме ни ни је ла ко да од го во -

рим на то пи та ње, јер ће из -
гле да ти као да се хва лим, а на
то сам „алер ги чан”. Али ако
би смо тај по нос пре ве ли у
„осмех за до вољ ства”, тад већ
мо гу упра во та квим осме хом
да од го во рим да с ве ли ким ре -
спек том гле дам на но ву ге не -
ра ци ју пла стич них хи рур га.
Упра во с на шим мла дим

У Пан че ву извео захвате ко ји се још не ра де ни на уни вер зи тет ској кли ни ци у Бе о гра ду

Панчевачка летелица за историју

Др Владимир Алексић

Др Јадран Бандић, ау тор пр вог до ма ћег софт вер ског си сте ма за ди јаг но сти ку ко жних ту мо ра

l Љу бав пре ма ме ди ци ни
пре не ли сте и на ћер ку Ма ри -
ја ну, ко ја је да нас хи рург. Ко -
ли ко сте за и ста ути ца ли да кре -
не ва шим сто па ма?

– Ово је вр ло ла ко пи та ње за
ме не, јер и да смо хте ли, мо ја
Љи ља на и ја, на Ма ри ја ну не
би смо има ли ни ка кав ути цај.
На про тив, о то ме се ни је го во -
ри ло, а ми смо искре но по тај -
но га ји ли на ду да она не ће иза -
бра ти пут ме ди ци не. Ме ђу тим,
очи глед но по сто је ја че по ру ке
од ре чи.
l По ми ња ли сте да во ли те

да се ба ви те сто лар ством и да
про сто ужи ва те у ма ну ел ном
ра ду. Да ли овај хо би прак ти -
ку је те и да нас и шта је оно што
вас ис пу ња ва по себ ним за до -
вољ ством и „хра ни ду шу”?

– Сто ла ри ја је оста ла мо ја
ста ра љу бав. Што се ти че хо -
би ја, ако се и ка да ство ре усло -
ви, би ће то ве ли ка кон ку рен -
ци ја из ме ђу нео ства ре них сно -
ва. Ја сам већ дав но „за ра жен”
ра дом.
l Иза бра ли сте при ват ну

прак су. Шта је ути ца ло на ову
од лу ку?

– До га ђа ња де ве де се тих го -
ди на про ме ни ла су све из ко -
ре на. Мо гу сло бод но да ка -
жем да смо се ми та да у Пан -
че ву ба ви ли хи рур ги јом ко ја
се још увек не ра ди на уни -
вер зи тет ској кли ни ци у Бе о -



У су срет пред сто је ћем пра -
зни ку за љу бље них чла ни це
ка ча ре вач ког удру же ња же на
„Ет но-ку так” при ре ди ле су ве -
че љу бав не по е зи је у пе так,
8. фе бру а ра, у све ча ној са ли
До ма кул ту ре.

Глав на ка рак те ри сти ка тог
до га ђа ја је то да су свој умет -
нич ки рад пред ста ви ле пе -
сни ки ње ама тер ке, а по ред
до ма ћих – Ма је Зо рић и Еми -
не Ра дев ске, пе сме су чи та ле
и го шће из Цре па је: Ја сми на
Исај лов, Ду ши ца Цве јин Сто -
ја но вић, Дра га на Или јев ска
и Јо ван ка Јо ва нов, као и Љи -
ља на То мић из Пан че ва.

То ком ве че ри су ре ци то -
ва ни сти хо ви о љу ба ви, по -
ро ди ци и жи во ту у Ба на ту, а

пре ма ре чи ма глав не ор га -
ни за тор ке Еми не Ра дев ске,
на дах ну тост уче сни ца пре то -
чи ла се у при јат ну ро ман ти -
чар ску ат мос фе ру и код
публи ке.

– На кон ве о ма по зи тив них
ре ак ци ја љу ди ко ји су при су -
ство ва ли на шем на сту пу, по -
тру ди ће мо се да ова квих ве -
че ри бу де што ви ше. Те жи мо
и да осну је мо пе снич ки клуб
у на шем ме сту – на ја вљу је
Еми на Ра дев ска.

Ба нат ски Бре сто вац: Дво -
днев ни се ми нар „Учи о ни ца
до бре во ље”, у окви ру про је -
ка та ОШ „Ол га Пе тров” и
удру же ња „Ве ли ки Ма ли”, одр -
жан је у пе так и су бо ту, 8. и
9. фе бру а ра, у бре сто вач кој
шко ли. Уче ни ци оде ље ња VI1
ушли су у фи на ле на град не
игре СББ фон да ци је „Не пр -
љај. Не маш из го вор – ИЗА -
ЗОВ”, а на зив њи хо вог про -
јек та је „ББ 2006”, за ко ји се
мо же гла са ти до 18. фе бру а -
ра. Фуд бал ски клуб „Бу дућ -
ност” одр жао је скуп шти ну у
че твр так, 14. фе бру а ра.

Ба нат ско Но во Се ло: Рад ни -
ци ко му нал ног пред у зе ћа по -
са ди ли су ру же и ту је око ка -
пе ле, за ко ју је сти гла опре ма,
а до ње ног пу шта ња у рад пре -
о ста ло је са мо да бу де при -
кљу че на на стру ју. Мо но гра -
фи ја „Не ки мо мен ти из жи во -
та шко ле у Ба нат ском Но вом
Се лу (1772–1944)” ау то ра Си -
ни ше Ко ји ћа би ће про мо ви -
са на у су бо ту, 16. фе бру а ра,
од 19 са ти, у ма лој са ли До ма
кул ту ре, а го во ри ће исто ри чар
др Мир ча Ма ран и Бра ни слав
Па влов у име из да ва ча.

До ло во: „До ло вач ка ви на ри -
ја да” на ста вље на је так ми че -
њем у ис пи ја њу шпри це ра,
по де лом мла ди ца и до де лом
на гра да нај бо љим ви на ри ма,
а за вр ше на у че твр так, 14.
фе бру а ра. Дом кул ту ре до био
је ор га ни за ци ју ово го ди шњег
Фе сти ва ла му зи ке и фол кло -
ра Ру му на из Вој во ди не. Ло -
кал на сек ци ја ло ва ца спро -
ве шће у не де љу, 17. фе бру а -
ра, хај ку на ли си це.

Гло гоњ: Скуп шти на Ме сне
за јед ни це је у пе так, 8. фе -
бру а ра, усво ји ла план и ли -
сту ин ве сти ци о них при о ри -
те та за те ку ћу го ди ну. Удру -
же ње „Срп ска Спар та” при -
ре ди ло је три би ну о пре вен -
ци ји нар ко ма ни је у сре ду, 13.
фе бру а ра. Фуд бал ски клуб ор -
га ни зо ва ће дру гар ско ве че у
су бо ту, 16. фе бру а ра, од 19
са ти, у До му кул ту ре.

Ива но во: Се ми нар за на став -
ни ке под на зи вом „Учи о ни -
ца до бре во ље” одр жан је у

шко ли у окви ру ре а ли за ци је
про јек та „За бра на дис кри ми -
на ци је”. Ме ђу на род ни дан ма -
тер њег је зи ка би ће два на е сти
пут обе ле жен у че твр так, 21.
фе бру а ра, од 12 са ти, у ива -
но вач ком До му кул ту ре.

Ја бу ка: Удру же ње ви на ра и
ви но гра да ра „Грозд” обе ле жа -
ва сла ву Све ти Три фун у че -
твр так, 14. фе бру а ра, а до ма -
ћин је је дан од нај ста ри јих
чла но ва – Ла зар Фи ли пов ски,
у чи јем ће ви но гра ду би ти
оба вље но ре за ње ко ла ча.

Ка ча ре во: У окви ру ве че ри
љу бав не по е зи је, у су бо ту, 9.
фе бру а ра, у До му кул ту ре,
пред ста ви ле су се пе сни ки ње
ама тер ке. Три де сет дру га „Сла -
ни ни ја да” зва нич но је отво -
ре на у че твр так, 14. фе бру а -
ра, а тра ја ће до не де ље, 17.
фе бру а ра, уве че. Основ ци су
се при дру жи ли тој ма ни фе -
ста ци ји укра сив ши штан до ве
фи гу ра ма пра си ћа. Из ло жба
тих ра до ва би ће отво ре на у
све ча ној са ли Ме сне за јед ни -

це, а за нај бо ља оде ље ња обез -
бе ђе не су на гра де.

Омо љи ца: Дом кул ту ре је за -
ме нио де сет про зо ра, а тре -
нут но је у то ку кре че ње про -
сто ри ја и по ста вља ње ла ми -
на та у би бли о те ци. На кон то -
га сле ди ре кон струк ци ја му -
зич ког ка би не та и опре ма ње
за бу ду ћу му зич ку шко лу.

Стар че во: Так ми че ње „Нај леп -
ши слав ски ко лач” одр жа но је
у не де љу, 10. фе бру а ра, у ве -
ли кој са ли До ма кул ту ре. Су -
тра дан је ЈКП „Стар че вац” обе -
ле жио сла ву Три је рар ха. Пре -
да ва ње на те му без бед не елек -
трон ске ко му ни ка ци је мла дих
упри ли че но је у сре ду, 13. фе -
бру а ра, у шко ли.

Петак, 15. фебруар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ве ро ват но нај ма сов ни ја
ма ни фе ста ци ја у се лу
икад

Сви ко ји же ле да 
по мог ну, мо гу да се 
ја ве До му кул ту ре

На са стан ку Из вр шног од бо ра
Ве ли ког фе сти ва ла фол кло ра
Ру му на из Вој во ди не одр жа -
ном у сре ду, 6. фе бру а ра, у Уз -
ди ну, на кон успе шне пре зен -
та ци је до ло вач ког До ма кул -
ту ре, јед но гла сно је по др жа на
кан ди да ту ра те уста но ве за ор -
га ни за то ра пе де сет де ве тог оку -
пља ња при пад ни ка ру мун ске
на ци о нал не за јед ни це у по кра -
ји ни, ко је ће би ти упри ли че но
у дру гој по ло ви ни ав гу ста. То
пан че вач ко ме сто ће не што ра -
ни је, кра јем ма ја, би ти до ма -
ћин и Ма лог фе сти ва ла фол -
кло ра Ру му на из Вој во ди не.

Из вр шни ко ор ди на тор фе -
сти ва ла би ће Лу чи јан Да ни -
лов, за по слен у до ло вач ком
До му кул ту ре, ко ји је на вео да
ће то ком сле де ће не де ље би ти
на пра вљен ор га ни за ци о ни од -
бор ове ве ро ват но нај ма сов -
ни је ма ни фе ста ци је у се лу, у
ко ји ће би ти укљу че ни пред -
став ни ци свих се о ских струк -
ту ра, као и ру мун ског ци вил -
ног сек то ра и ло кал ног КУД-а
„Јон Кре ан ге”.

СЕЛО

ПАН ЧЕ ВАЧ КО СЕ ЛО ДО БИ ЛО ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈУ НАЈ ВЕ ЋЕ СМО ТРЕ РУ МУ НА ИЗ ВОЈ ВО ДИ НЕ

ХИ ЉА ДЕ ЉУ ДИ У АВ ГУ СТУ У ДО ЛО ВУ

ОСМИ „НАЈЛЕПШИ СЛАВСКИ КОЛАЧ” У СТАРЧЕВУ

Победиле мајка и ћерка из Смедерева

– За мо ли ће мо гра до на чел -
ни ка да бу де пред сед ник од бо -
ра у ко јем ће би ти је да на е сто -
ро опе ра ти ва ца, док ће оста ли
чла но ви во ди ти раз не ко ми си -
је. Оне ће би ти за ду же не за
про то кол, пра те ће до га ђа је, до -
чек, сме штај и ис хра ну го сти -
ју, ко јих ће би ти на сто ти не.
Пре ма до са да шњим ис ку стви -
ма, на деч јем фе сти ва лу тре -
ба ло би да са мо уче сни ка бу де
из ме ђу пет сто и се дам сто, док
ће од ра слих би ти нај ма ње дво -
стру ко, ако не и ви ше од 1.700,
ко ли ко је би ло и пре че тр де сет
го ди на, ка да смо по след њи пут

би ли до ма ћи ни нај ве ће смо -
тре Ру му на у Вој во ди ни. Да ту -
ми још увек ни су уста но вље -
ни, јер мо ра мо да се укло пи мо
у ка лен дар, а већ зна мо да ће
до га ђај би ти отво рен за јед нич -
ким на сту пом сто ти нак до ло -
вач ких ама те ра. За сад је нај -
бит ни је да има мо га ран ци ју од
Гра да Пан че ва на ми ли он и по
ди на ра, као и још 500.000 од
На ци о нал ног са ве та ру мун ске
за јед ни це. Би ће по др шке и с
дру гих стра на, а све ко ји на
би ло ко ји на чин же ле да по -
мог ну, по зи ва мо да се ја ве До -
му кул ту ре – ис ти че Да ни лов.

Бу ду ћи да је фе сти вал так -
ми чар ски, већ се зна да ће ау -
ди ци је за од ра сле во кал не и
ин стру мен тал не со ли сте би ти
одр жа не 20. апри ла и 4. ма ја у
До ло ву, а за де цу не што ра ни -
је – 22. мар та.

Ма ни фе ста ци је су ви ше днев -
не, а за то вре ме на сту пи ће ре -
ви јал но и број ни го сти из остат -
ка Ср би је и Ру му ни је.

Ве ли ки фе сти вал фол кло ра
Ру му на из Вој во ди не су по сле
До ло ва (1979. го ди не) ор га ни -
зо ва ли и Гло гоњ (1999), Но во
Се ло (2004) и Пан че во (2007).

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Новосељанке најбоље
у конкуренцији 
удружења

Жене из многих места у Стар-
чеву осми пут су учествовале
на такмичењу „Најлепши слав-
ски колач”, које је одржано у
недељу, 10. фебруара, као и
досад, у великој сали Дома
културе.

Чланице тринаест организа-
ција из околине угостиле су, ка-
ко доликује, жене из удружења
„Неолит”, чија је председница
Љиљана Зарић захвалила сви-
ма који су им у томе помогли.

Уприличен је и пригодан про-
грам у којем су ученици трећег
и четвртог разреда старчевачке
школе приказали како је некад
изгледало прављење колача, а
певали су и пригодне песме са
својом вероучитељицом Нико-
лином Новаковић.

Она је учествовала и у жи-
рију који је оцењивао визуел-
ни изглед колача. Друштво су
јој правили свештеник Зоран

Малетић и председник локал-
ног Савеза инвалида рада Ми-
рослав Жекић. На крају су од-
лучили да у појединачној кон-
куренцији прва два места при-
падну мајки и ћерки из Сме-
дерева – Славици и Алексан-
дри Јосифовић, док је трећа
била Старчевка Љубица Јова-
новић. Када је реч о удруже-
њима, за најбоље су прогла-
шене „Новосељанке/Bo bo a ce -
le”, „Доловке” и „Веште руке”
из Панчева.

Свештеник Малетић навео је
да жири није разматрао колаче
који су премазивани јајима, већ
само уљем, као и да је украша-
вање морало да има симболику.

Победница Славица Јосипо-
вић истакла је да је колач де-
корисала поштујући неки ред
и да сваки детаљ, без обзира
на то што их је много, има од-
ређени смисао.

– Поред крста као симбола
хришћанства и босиљка којим
се свети водица за мешење ко-

лача, ту су и Библија, ђаци, на-
ставници, бројалица, корпа пу-
на воћа, грозд, хлебићи, а по-
ред осталог и печат Исуса Хри-
ста, који се употребљава на сва-
кој литургији. За смесу сам ко-
ристила уобичајени материјал:
брашно, воду и квасац, док сам
шаре правила дан раније од
„мртвог” теста: 200 грама ква-
сца и 80 грама густина и на-
кон обликовања лепила водом
– објашњава победница.

Сличну рецептуру користи-
ле су и друге такмичарке, уз
понеку специфичност. Тако
Снежана Данилов из Долова
кисело тесто прави од белог
оштрог брашна тип 400, ква-
сца, млека, уља и са мало соли
и шећера. Јелка Ђорђевић до-
даје да је то колач за посебне
прилике и да се за то треба ду-
ховно припремити и потруди-
ти се да изгледа најлепше мо-
гуће, јер представља нит једне
породице, а Емина Радевска,
док меси, изговара да је то што
ради „за здравље наших бли-
жњих и напредак у кући”.

ЖИ ВО ПИ СНО КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ У ГЛО ГО ЊУ

О ле по та ма Гру зи је и си ро ма штву Јер ме ни је

ВЕ ЧЕ РО МАН ТИЧ НЕ ПО Е ЗИ ЈЕ У КА ЧА РЕ ВУ

Ама тер ке о љу ба ви

При че с да ле ких пу то ва ња од -
у век су при вла чи ле љу де. За то
и не чу ди ве ли ко ин те ре со ва -
ње гло гоњ ске пу бли ке за про -
мо ци ју књи ге под на зи вом „Пу -
то пи сне сли ке” Та ма ре Лу јак,
спи са те љи це из Бе о гра да. Ау -
тор ка у по ме ну том де лу опи су -

је ма ло по зна те де та ље о ме -
сти ма ко ја је по се ти ла, од Аде
Ци ган ли је, пре ко не ко ли ко гра -
до ва у Хр ват ској, до ег зо тич них
др жа ва – Гру зи је и Јер ме ни је.

Про грам је во дио Мом чи ло
Мрч ко вић, а Та ма ра Лу јак је
из не ла без број за ни мљи во сти

ко је је до жи ве ла то ком две не -
де ље ка да је, пу ту ју ћи ком би -
јем с јед ним пла ни нар ским
дру штвом, пре шла око шест и
по хи ља да ки ло ме та ра. Ве ли -
ко раз о ча ра ње до жи ве ла је већ
на гра ни ци Гру зи је и Ру си је,
ви дев ши не пре глед не ко ло не
ка ми о на ко ји че ка ју по две-три
не де ље да пре ђу у нај ве ћу зе -
мљу све та. Пре ма ње ном ми -
шље њу, то мал тре ти ра ње во за -
ча шле пе ра са мо је хир јед не
др жа ве пре ма дру гој због раз -
ли чи то сти по ли тич ких ста во -
ва. Та ма ра је, с дру ге стра не,
би ла оду ше вље на ле по том ре -
ги о на ко јим до ми ни ра ју ви со -
ки пла нин ски вен ци Ве ли ког
Кав ка за. Ина че, чла но ви по -
ме ну те пла ни нар ске еки пе ума -
ло су на стра да ли при ли ком
осва ја ња јед ног вр ха, јер су про -
па ли кроз лед ник.

На кон фе но ме нал не Гру зи је

бе о град ска књи жев ни ца до жи -
ве ла је пра ви шок у си ро ма -
шној Јер ме ни ји, где се, на во ди
она, жи ви још го ре не го ов де,
а упе ча тљи во је то што се ути -
цај ве ре у тој зва нич но пр вој
хри шћан ској зе мљи на све ту
осе ћа чак и у ва зду ху.

Ме ђу на род ни дан ма тер њег је -
зи ка би ће обе ле жен два на е сти
пут у че твр так, 21. фе бруа ра, у
ива но вач ком До му кул ту ре.

У окви ру кул тур но-умет нич -
ког про гра ма, ко ји ће по че ти у
12 са ти, кроз при чу, пе сму и
ре ци та ци ју сво је је зи ке пред -
ста ви ће ве ли ки број де це и од -
ра слих из свих пан че вач ких
на се ље них ме ста, као и из ре -

ги о на, по пут, при ме ра ра ди,
удру же ња срп ско-грч ког при -
ја тељ ства из Сме де ре ва.

По ред по ме ну те кул тур не
уста но ве, у ор га ни за ци ји до га -
ђа ја уче ство ва ће и ло кал не ин -
сти ту ци је: Ме сна за јед ни ца,
шко ла и удру же ња ко ја оку -
пља ју две нај број ни је ива но -
вач ке на ци о нал не за јед ни це –
Ма ђа ре и ба нат ске Бу га ре.

СЛЕДЕЋЕГ ЧЕТВРТКА У ИВАНОВУ

Дан матерњих језика

Та ма ра Лу јак

Још много младих фолклораша наступиће на овом платоу



Ања Ан дрић,

уче ни ца 

ЕТШ „Ни ко ла Те сла”

КЊИ ЖЕВ НОСТ: „Књи ге су
као огле да ла. Ако бу да ла
гле да уну тра, не мо же оче -
ки ва ти да је одан де гле да
ге ни је”, ре кла је по зна та ен -
гле ска књи жев ни ца Џо а на
К. Ро у линг, ко јој сам веч но
за хвал на јер је про бу ди ла у
ме ни љу бав пре ма чи та њу.
Де ла о Ха ри ју По те ру под -
ста кла су мо ју ма шту. Под -
се ти те се бе да сте не ка да
би ли без бри жно де те, про -
чи тај те књи гу „Ма ли
принц”. Ма шта је пра ви на -
чин да са чу ва те де те у се -
би, а чи та ње је пут ко ји ће
вам то олак ша ти. Чи та ње
исто риј ских ро ма на је та -
ко ђе леп на чин да се чо век
из гу би у све ту књи га и за то
пре по ру чу јем ро ма не „На
Дри ни ћу при ја” Иве Ан дри -
ћа, „Ко ре ни” До бри це Ћо -
си ћа и „Не чи ста крв” Бо -
ри са ва Стан ко ви ћа, јер ве -
о ма ле по осли ка ва ју на чин
жи во та на ших пре да ка. По -
е зи ја је мо ја нај ве ћа љу бав
ка да је књи жев ност у пи та -
њу, нај дра жи пе сник ми је
Ми ро слав Ан тић, а „Та ко
за ми шљам не бо” је збир ка
пе са ма ко ју сви ма пре по -
ру чу јем да про чи та ју.

ФИЛМ: Фил мо ве ско ро ни -
ка да не гле дам у сло бод но
вре ме, већ увек ка да имам
нај ви ше оба ве за, ме ни до -
ђе да се ис кљу чим и по -
гле дам не ки филм. „Into
the Wild” из 2007. је је дан
од фил мо ва ко ји су на ме -
не оста ви ли јак ути сак и
про ме ни ли не ка мо ја раз -
ми шља ња. У овом фил му
млад мо мак се од ри че
обич ног жи во та у гра ду и
од ла зи од сво јих ро ди те ља
у ди вљи ну, да жи ви са свим
сам. „War Horse” је још је -
дан филм ко ји то пло пре -
по ру чу јем. У том фил му је -
дан коњ по ве зу је раз ли чи -
те при че и ве ру јем да ће
вам на те ра ти су зе на очи.
„Уби ство с пред у ми шља -

јем”, „Кад по ра стем, би ћу
Кен гур”, „Ка ко је про пао
ро кен рол” и „Цр ни бом бар -
дер” оста ће ми за у век дра -
ги фил мо ви и ве ру јем да
ћу их још мно го пу та гле -
да ти. Се ри је су у да на шње
вре ме гле да не мо жда и
више не го фил мо ви, а оне
ко је су ме ни по себ но дра -
ге, је су „Ви кин зи” и „Игре
пре сто ла”.

МУ ЗИ КА: Пут до шко ле по -
стао је не за ми слив без слу -
ша ли ца. Слу шам му зи ку
сва ко днев но, а ипак не мо -
гу да се опре де лим за је -
дан жа нр. Кла сич на му зи -
ка је не што за шта са си -
гур но шћу мо гу да ка жем
да је по жељ на у сва ком тре -
нут ку, без об зи ра на рас -
по ло же ње; ве ру јем да је
шко ло ва ње у ба лет ској шко -
ли до при не ло то ме. Ед Ши -
ран је та ко ђе увек до бро -
до шао са сво јим пре ле пим
гла сом ко ји се са вр ше но
укла па уз аку стич ну ги та -
ру. Екс ју го сло вен ски рок је
не што уз шта сам од ра сла,
та ко да и дан-да нас во лим
„Ри бљу чор бу”, „Пар ни ва -
љак”, „Азру”, ЕКВ, „Атом -
ско склони ште”.

До да ла бих и то да у Пан -
че ву има до ста мла дих љу -
ди ко ји се из у зет но по све -
ћу ју му зи ци, а бенд ко ји не
са мо по мом ми шље њу за -
слу жу је па жњу је сте „Рам -
па” („Ра ди о ак тив на ме ло -
ди ја Пан че ва”). „Жи вот је
леп” је њи хо ва но ва пе сма,
а уско ро из ба цу ју и свој пр -
ви ал бум, ко ји је два че кам
да чу јем.

КУЛТУРА
Петак, 15. фебруар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ КОН ЦЕРТ ГРУ ПЕ „НЕ ВЕР НЕ БЕ БЕ”

ПО СЛЕД ЊИ ЛЕТ НЕ ШЕ ЛЕП ТИ РА

Та ко за ми шљам не бо

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс
Из ло жбе
Че твр так, 14. фе бру ар, 18 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: из ло жба ра до ва по во дом пе де се те го ди шњи це Ли ков не
ко ло ни је „Де ли блат ски пе сак”.

Че твр так, 14. фе бру ар, 19 са ти, На род ни му зеј: све ча но
отва ра ње из ло жбе „Све до чан ство вре ме на”.

Че твр так, 21. фе бру ар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа: мул ти ме ди јал на из ло жба „Ко лек ци ја де це ни ја”.

Му зи ка 

Че твр так, 14. фе бру ар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон церт гру пе „Не вер не бе бе”.

Че твр так, 14. фе бру ар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: R&B и ка ра о ке жур ка у ор га ни за ци ји Кре а тив ног омла -
дин ског цен тра Пан че ва за бор бу про тив си де (КОМ ПАС).

Пе так и су бо та, 15. и 16. фе бру ар, 19 и 20 са ти, дво ра на
„Апо ло” До ма омла ди не: фе сти вал „Moonwalk”.

Че твр так, 21. фе бру ар, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан -
дур”: кон церт мла дих кла ви ја ту ри ста Му зич ког кут ка Га -
би Дин.

Че твр так, 21. фе бру ар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о -
те ке: про мо ци ја књи ге „На ста нак и не ста нак јед не др жа ве –
прав да за Ме мо ран дум” Алек сан дра Ди ки ћа.

Че твр так, 21. фе бру ар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
грч ки бу зу ки шоу.

ЈУ БИ ЛАР НИ „ГЛА СНИ К МУ ЗЕ ЈА БА НА ТА”

Сведок једног времена

Пре ми ну ли му зи чар
на пи сао пе сму у 
бол нич ком кре ве ту

Певачева мај ка чу ва ла
ру ко пис 28 го ди на

На тра ди ци о нал ном кон цер ту
„Не вер них бе ба” по во дом Да на
за љу бље них, 14. фе бру а ра у Кул -
тур ном цен тру Пан че ва би ће из -
ве де на и по след ња пе сма Не ше
Леп ти ра, ко ју је на пи сао у бол -
нич кој по сте љи не ко ли ко да на
пре не го што је пре ми нуо у три -
де сет пр вој го ди ни жи во та.

Гру па „Не вер не бе бе” до би -
ла је ори ги нал ни текст од Не -
ши не мај ке, ко ја је два де сет
осам го ди на ру ко пис свог си на
чу ва ла као нај вред ни ју ре ли -
кви ју. „Пан че вац” пр ви об ја -
вљу је фо то гра фи ју ори ги нал -
ног тек ста!

Страну припремила 

Мирјана
Марић

ЧЕ ТВР ТИ СИНГЛ ГРУ ПЕ „РАМ ПА”

Жи вот је леп
Но ви сингл „Жи вот је леп”
гру пе „Рам па” об ја вљен је у
не де љу, 10. фе бру а ра.

Мла ди пан че вач ки бенд нуди
ново у од но су на ри там и звук
прет ход них пе са ма. Спот је и

овог пу та ура дио Лу ка Ива но -
вић, сту дент ка ме ре на ФДУ.
Гост је сак со фо ни ста „Ду би о за
ко лек тива” Ма рио Ше ва рац.

– Ово ће би ти по след њи у
ни зу спо то ва ко ји ма на ја вљу -
је мо пред сто је ћи ал бум. Има -
ли смо до ста на сту па ове сезоне,

а они ће се без па у за на ста ви -
ти ра ди про мо ви са ња но вог
син гла. С по чет ком про ле ћа
на пра вићемо пр ви ве ћи кон -
церт у Пан че ву – ре као је
фронт мен Бра ни мир Ко лоц ка.

Бенд чи не Ми ха и ло Мић ко
Ђор ђе вић (ги та ра, пра те ћи во -
кал), Алек сан дар Си мић (ги -
та ра), Ни ко ла Вла хо вић (бас-
-ги та ра), Иван Со ло мун (буб ње-
ви), Бра ни мир Ко лоц ка (во кал
и ви о ли на) и Ни ко ле та Не дељ -
ко вић (во кал и кла ви ја ту ре).

фронт мен бен да „Не вер не бе -
бе”, ко ји је Не шу лич но знао, а
и сви ра ли су на не ко ли ко кон -
це ра та за јед но.

ме да”... Био је и у „Ин дек со -
вом ра дио-по зо ри шту” и ње -
го ве ша ле за сме ја ва ле су мно -
ге. Осам де се тих је био сим -
бол ур ба ног Бе о гра да, до бри
дух тог вре ме на. Он да је из -
не на да на сту пи ла опа ка бо -
лест. Ди јаг но сти ко ван му је
ту мор на мо згу у по след њем
ста ди ју му 1989. го ди не, а пре -
ми нуо је на ред не го ди не, 12.
фе бру а ра. Ка жу да се до по -
след њег тре нут ка ша лио на
свој ра чун и да је и пред са му
опе ра ци ју за сме ја вао ле ка ре
и бол ни чар ке. Ње гов брат
Жељ ко при чао је да је два де -
сет ми ну та пред смрт на пи -
та ње ка ко се осе ћа, Не ша од -
го во рио да не мо же баш „фуд -
бал да за и гра”.

Жељ ко је, та ко ђе, од ба цио
спе ку ла ци је да је Не ша пре -
ми нуо од дро ге. Опа ка бо лест
кре ну ла је од кан це ра на тести -

си ма, ко ји је ме та ста зи рао на
мо зак. 

Му зи ча ри гру пе
„Не вер не бе бе” на -
пра ви ли су му зи ку
и аран жман на
текст по след ње Не -
ши не пе сме. Пр ви
пут су је чу ли у Лај -
ков цу пре не ко ли -
ко го ди на, на ве че -
ри ко ја је би ла по -
све ће на Не ши Леп -
ти ру.

– Текст нас је
сво јом сло је ви то шћу, хра бро -
шћу и екс пре сив но шћу из у -
зет но дир нуо и оста вио јак
ути сак – рекли су Вла дан и
Ми лан Ђурђе вић.

Да је пе сма та ко де ло ва ла и
на мно ге дру ге, го во ре и број -
ке о по се ће но сти на „Ју тју бу”.

– Ову пе сму чу ло је за два
ме се ца по ла ми ли о на љу ди,

Про мо ци ја но вог бро ја „Гла -
сни ка му зе ја Ба на та” одр жа на
је у На род ном му зе ју у пе так,
8. фе бру а ра.

То ком три де сет го ди на по -
сто ја ња струч ног ча со пи са из
обла сти му зе о ло ги је, умет но -
сти и кул ту ре ко ји је пр вен -
стве но био по све -
ћен за шти ти кул -
тур ног на сле ђа на
те ри то ри ји Пан че -
ва об ја вље но је два -
де сет бро је ва „Гла -
сни ка”. Овај ча со -
пис је сре ди ном
де ве де се тих пре ра -
стао у „Гла сник му -
зе ја Ба на та”, ка да
су се пан че вач ком
му зе ју при дру жи ли са рад ни ци,
ко ле ге из Ки кин де, Вр шца, Зре -
ња ни на и Бе ле Цр кве.

Ди рек тор На род ног му зе ја
Пан че во Ми ро слав Бир цлин
ре као је да, по ред ко ле га из ба -
нат ских му зе ја, у кре и ра њу
струч ног ча со пи са уче ству ју и
струч ња ци из дру гих ин сти ту -
ци ја и уста но ва за шти те кул -
тур ног на сле ђа, као и од ре ђе -
ни број не за ви сних ис тра жи -
ва ча и про фе со ра.

– „Гла сник” ће оста ти као траг
на шег тру да и ра да за бу ду ће
ге не ра ци је. Књи ге су не што што
нам је по треб но по ред све мо -
гу ће ди ги та ли за ци је ко ја нам
сти же и ко ја нам је не ми нов на
и ко ри сна. Њих ипак тре ба да
са чу ва мо, јер ми увек пад не на

па мет да ће за пе -
де сет или сто го ди -
на не ки сту ден ти
или но ви ис тра жи -
ва чи, ку сто си и кон -
зер ва то ри др жа ти
овај број „Гла сни ка”
и да ће им то слу -
жи ти у бу ду ћем ра -
ду и ис тра жи ва њу –
ре као је Бир цлин.

Се кре тар ре -
дак ци је Да мир Пра шни кар ис -
та као је да је у кре и ра њу ју би -
лар ног бро ја „Гла сни ка” уче -
ство ва ло око че тр де се то ро љу -
ди ко ји су углав ном на по чет ку
ка ри је ре, али и они ко ји су пред
пен зи јом и ре дов но при ла жу
члан ке го ди на ма. Он је за тим
при сут ни ма опи сао ко ји су се
члан ци из обла сти ар хе о ло ги -
је, ет но ло ги је, исто ри је, исто -
ри је умет но сти и кон зер ва ци је
на шли у но вом бро ју ча со пи са.

СУ ЗЕ СА ЗВЕ ЗДА ПА ДА ЈУ

Као последњи позив за сан
Као небо кад изгуби душу
У мојој глави фалиш ти
Све јаче.

Зве зде ка жу да све му је крај
И да не ћу те ви де ти ви ше
У то баш ни сам си гур на
Јер са мо се ре ка не вра ћа.

Ја та ко ја ко хо ћу да за зво ни
Ја та ко ја ко хо ћу да си ту
Но ћас у гла ви ни је ка ко тре ба
Су зе са зве зда па да ју...

Живот доноси сузе и смех
Време односи најбоље дане
А најбољи су нестали са тобом
Договорићемо се.

ко ји су уз њу пла ка ли, по све -
ћи ва ли је они ма ко ји ви ше ни -
су с њи ма, али и јед ном срећ -
ни јем вре ме ну ко је се, ка ко
ства ри сто је, ви ше ни ка да не -
ће вра ти ти – ре као нам је

Угледни часопис
обележио је
тридесет година
постојања.

– Не ша Леп тир је је дан од
нај ве ћих умет ни ка про шлог
вре ме на, а чи ње -
ни ца да је тај текст
по след ње што је за
жи во та на пи сао,
на мет ну ла нам је
оба ве зу да кроз
овај омаж на нај -
леп ши и нај е мо -
тив ни ји на чин
про го во ри мо не
са мо о Не ши већ
и о мно гим дру -
гим љу ди ма ко ји
су нам ва жни и ко ји су нас за -
ду жи ли сво јим де лом, а ви ше
ни су ме ђу на ма – ре као је за
наш лист Ми лан Ђур ђе вић из
„Не вер них бе ба”.

Не над Ра ду ло вић – Не ша
Леп тир био је члан гру пе „По -
след ња игра леп ти ра”, ко ја је
нам је по да ри ла хи то ве „На -
та ша”, „Вра ти се”, „Ср це од

Људи су уз ову
песму плакали и
посвећивали је
онима који су их
заувек напустили.

Неша Лептир (лево) у студију

Неверне бебе
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ЈУГО 55, 1988. годиште,
300 евра, регистрован.
Тел. 063/193-63-59.
(272614)

ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, регистрован, гара-
жиран, власник, повољно.
063/345-837. (272995)
ПЕЖО 206 + 2009. 1.1
бензин, 87.000 км, одли-
чан, власник.  069/504-
55-93. (273005)

ПАНДА 1.2, 8 В, 2005,
фул опрема, 148.000 км,
у првој боји, регистрован
годину дана. 064/587-50-
24. (273035)

ГОЛФ 4, 1.4, , 2001/2, пе-
тора врата, фул према,
180.000 км, у првој боји,
на име. 064/587-50-24.
(273035)

ОПЕЛ вектра 1.6, 1991.
регистрован, атестиран
плин, лимарски одлична.
064/587-50-24. (273035)

РЕНО модус 1.2, 16 В,
2005, фул опрема,
140.000 км у првој боји,
на име. 064/587-50-24.
(273035)

ПУНТО 3, 1.3 мултиџет
дизел, 2005, петора врата,
фул опрема, 152.000 км,
на име.  064/587-50-24.
(273035)

ЈУГО ин 1.1, 2005, реги-
строван до маја 2019, ме-
талик сив, 550 евра.
064/261-04-58. (273043)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2002.
регистрован до августа
2019. 069/198-90-37.
/273043)

ДЕЛОВИ југо, кец, суза,
мотори, петостепени ме-
њачи, алу фелне 13, 14.
064/856-60-65. (273085)

ПРОДАЈЕМ рено 21 тур-
бо дизел, 1993. годиште,
регистрован. 063/430-
454. (273055)

АУДИ 80, 1.8 С, 1987. го-
диште, бензин, плин,
атест. Тел. 062/827-91-
01. (2730399

ФИЈАТ пунто 2, 1.2, 8 В,
2001. годиште, клима,
подизачи, city. Тел.
062/827-91-01. (273039)

ПРОДАЈЕМ голф 6, пре-
шао 49.000 км. 063/892-
08-35. (273092)

СКУТЕР хусар 49 цм, ре-
гистрован јуна, у добром
стању. 061/685-14-01.
(273123)

РЕНО меган 1.6, бензин,
плин, 2000. годиште, ли-
марија солидна, мотор
одличан, 900 евра.
064/423-69-00. (273087)

ЈУГО корал 1.1, 2004, ре-
гистрован, добар.
064/142-55-93. (273085)

ГОЛФ 2 дизел, регистро-
ван. 063/880-64-42.
(272949)

ПРОДАЈЕМ сузуки swift,
1996. годиште. 064/171-
10-86. (273138)

ДАЕВУ тико добар, није
регистрован, 1996, 250
евра. Тел. 013/370-333. 

ЈУГО 55 ин, 2005, атести-
ран гас, тек регистрован,
доброг стања, 700 евра.
063/140-62-92. (273082)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, ката-
лизатора,продаја

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

ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја
делова, долазим на

адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (272294)

КУПУЈЕМ све врсте вози-
ла од 50 до 2.000 евра.
065/809-11-83. (273153)

КУПУЈЕМ аутомобиле од
80-2.000 евра, стање не-
битно. 063/165-83-75
(273163)

ЗМАЈ 141, цео или дело-
ви, „морава” прскалица,
440 литара. Тел.
063/879-32-57. (272946)
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ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 3 кв.
063/812-98-22. (272990)

ПОТРЕБНИ конобари, ко-
нобарице за рад у кафи-
ћу. 060/362-22-21.
(272988)

ДВОСЕД, брачни кревет,
столови ТВ, компјутер,
клуб делови кухиње.
066/200-514. (272300)

ПРОДАЈЕМ гардеробни
орман, комоду, радни
сто. Тел. 063/820-91-38.
(273026)

ПРОДАЈЕМ преостало
огревно дрво, буква,ба-
грем, храст. 063/868-02-06. 

ДЕБЕЛА свиња око 100 кг,
цена по договору. Влади-
мировац. 064/271-54-29.
(273038)

ДЕТЕЛИНА на продају.
013/262-44-31. (273097)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
фрижидер велики, замр-
зивач мањи, сандучар.
064/129-73-60, 346-790.
(273096)

ДРВА на продају: цер, бу-
ква, преостала, 5.300.
060/074-34-85. (2731509

ТА пећ 3.5 кв, 100 евра.
063/449-090. (273110)

КЛИК-КЛАК лежајеви,
нови, од 12.900. Избор
мебла по жељи. 060/600-
14-52. (273122)

РАСПРОДАЈА новог на-
мештаја. Столице од
1.600, столови од 4.500.
060/600-14-52. (273122)

ПОЛОВНИ намештај и бе-
ла техника из увоза, са
доставом до куће.
061/317-07-67. (273128)

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

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те. Ново. 371-568,
063/773-45-97. (273134)

НА ПРОДАЈУ: замрзива-
чи, шпорети, веш-маши-
на, кревети, ормани, сим-
пова седећа гарнитура,
намештај бошњачки, ду-
шеци, кухиња, сто и сто-
лице, комода и витрина,
ТА пећ, библиотека, ра-
зно. 064/155-38-13.
(273164)

НА ПРОДАЈУ сува бали-
рана детелина. Тел.
064/438-54-15. (4802)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
замрзиваче, фрижидере,
веш-машине, старе теле-
визоре, долазимо на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47.

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, плинске боце, старо
перје, гвожђе, акумулато-
ре, бакар. 066/900-79-04. 

КУПУЈЕМ значке, медаље,
ордење, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/484-14-77. (272929)

КУПУЈЕМ перје, старе
слике, сатове, стари но-
вац, стрипове, старо по-
кућство. 063/705-18-18,
335-930. (273079)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље у Качареву. Тел. 601-
281. (272996)

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

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ДВОРЕДНИ змај 223, че-
твороредна машина за ку-
куруз са широким нага-
зним точковима, канте за
микро гранулате, машина
за пшеницу. 064/298-93-
88. (272940)

СЕРВИС телевизора, ди-
гиталих рисивера монито-
ра, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28, 353-463,
063/877-38-21. (272861)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,

16 мм, дијапозитиве и све

врсте видео-касета квали-

тетно преснимавам на ди-

гиталне медије. 063/288-

278, 013/343-563. (271392)

ПРАСИЋИ на продају,
Мића. 064/303-28-68.
(273156)

ПОЛОВНА бела техника
из увоза. 063/777-28-66.
(273149)

ПРОДАЈЕМ кућице за псе
и мачке. Тел. 371-551,
063/829-41-91. (271941)

НА ПРОДАЈУ свињске по-
лутке. Тел. 632-145,
060/500-30-91. (271425)

НОВИЈИ шпорет плин,
струја, судо-машина,
фрижидер, веш-машина,
угаона гарнитура, ципе-
ларник, комода, сточићи,
брачни мадрац, кварцна
грејалица. Тел. 063/861-
82-66. (2273049)

ПРОДАЈА огревног дрве-
та: буква, багрем, цер.
Исечено и исцепано.
064/357-82-08, Босанац.
(271742)

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење
на дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09. (272340)

ПРОДАЈЕМ кукуруз и
прекрупу. Доносим на
кућну адресу. 064/129-
45-43. (272962)

ПРОДАЈЕМ машину за
веш „канди”, половну, ис-
правну, јефтино. Тел.
062/191-31-73 или 345-
565. (272963)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер горење, са два мото-
ра, 6.000, договор.
063/878-49-65. 272981)

ПРОДАЈЕМ козметичко-
масерски сто, веш-маши-
ну „горење”, ТА пећ,  3
кв, кауч, орман. 061/301-
38-40. (272984)

ПРОДАЈЕ се кућа, Боре
Шипоша 19, Панчево.
013/346-502. (272394)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ку-
ћу у Иванову, 29. новем-
бра бр. 80. 062/415-359.
(267511)

ПРОДАЈЕМ плац на Бава-
ништанком путу, 15,5
ари, повољно. 062/885-
41-07. (272487)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистер-
ска, преко пруге пола од
воћем. 064/113-47-76.
(272594)

ПРОДАЈЕМ три и један и
по ланац земље, преки
пут. 060/153-25-15.
(272852)

СКРОБАРА, продајем
њиву 124 ара. Тел.
063/325-566. (272952)

ГРАЂЕВИНСКИ плацеви
на продају, укњижени,
Стрелиште. 063/812-42-
09, 063/368-135. (273067)

ПЛАЦ 12 ари, Иве Курјач-
ког 72, фронт 27 м.
064/295-50-95. (273093)

КУЋА, Тесла, реновиран,
Ј. Гавриловића 16-а, сре-
ђена, усељива. 064/295-
50-95. (273093)

МАШИНЕ
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ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин, 

леукоцити и тромбоцити) 
и ГВОЖЂЕ  Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,

ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”

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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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

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

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

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

ПОНУДАПотребни радници за
постављање оптичких
каблова на територији

целе Србије.

Контакт за информације:

065/333-33-00
(ф/161)

ПРОДАЈЕМ укњижену
непокретност – башта,
прво српско поље, Ново-
сељаснки пут. 064/220-
00-69 (272206)

ЗЛАТИБОР (Гајеви) –
продајем/мењам кућу на
Златибору за кућу/стан у
Панчеву. Тел. 069/158-
63-76. 

КУЋА, Баваниште, 8 ари
плаца, 6.500 евра. Могу-
ћа замена и сваки вид
договора. Тел. 064/393-
99-21, 061/601-10-13.
(272890)

КУЋА, Омољица, 70 квм,
6.5 ри, усељива, помоћни
објекти. 064/961-00-70.
(272931)

КУЋА у Старчеву, нова,
100 квм + поткровље, на
5 ари. 060/650-09-40.
(273048)

ОМОЉИЦА, прелепа,
100 квм, 5.5 ари, двори-
ште, излази на Поњавицу,
25.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (273066)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
нова кућа, 5 ари, укњи-
жена, усељива. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-
83. (272986)

ШИРИ ЦЕНТР, две стам-
бене јединице, 30.000;
Миса, кућа три етаже,
65.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (272736)

КУЋА у Омољици 176
квм, 12 ари плаца. Лега-
лизована. 063/210-890.
(272936)

КУЋА, Панчево, Новосе-
љански пут, 80 квм, 7
ари, без посредника.
063/153-37-70. (272941)

ДОЛОВО, кућа са помоћ-
ним објектима на 30 ари
плаца. Тел. 063/707-19-
64. (272942)

ЛУКС сређена кућа, 130
квм, плац, приземна, ста-
ра Миса. 061/600-49-00.
(2729449

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

ПРОДАЈЕМ нову спратну
кућу у завршним радови-
ма, нова Миса. 064/221-
36-12. (272960)

ПЛАЦ 10 х 170, Кудеља-
рац, уз „Техномаркет”,
инфраструктура.
063/729-72-86, 402-782.
(272982)

ГОРЊИ ГРАД, плац 3
ара, 80 квм, добар обје-
кат, 52.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-
62-67, 346-392. (273036)

ХИТНО продајем кућу
200 квм, 3 ара, са два
стана, нова незавршена,
66.000 евра. 064/268-97-
74. (273040)

ЈАБУЧКИ пут, грађевин-
ски плац, 17 м фронт,
7.500 евра. 069/213-97-
37. (272985)

ТЕСЛА 100 квм, 2,80,
колски улаз, 55.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (272986)

ПРОДАЈЕМ двоспратну
кућу у Качареву, 250
квм, локација одлична.
063/401-052. (273028)

УКЊИЖЕНА кућа у Стар-
чеву, усељива. Тел.
065/262-40-30, 12 ари
плаца. (273030)

КАЧАРЕВО, кућа 100
квм, 11 ари, на продају,
усељива, повољно.
064/172-86-12. (273047)

ПРОДАЈЕМ њиву од 16
ари 8 х 200 метара, у
Улици Братства једин-
ства. 064/206-55-07.
(273056)

КУЋА, 70 квм, монтажна,
нова, усељива, Миса -с а
3 ара, 19.000 евра. Коза-
рачка 10-ц. Тел. 063/804-
07-85. (272859)

КАЧРЕВО, новија кућа,
две етаже, може замена
за стан. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (276065)

ПЛАЦ на Јабучком путу,
30 ари, 25.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (272703)

ЦРЕПАЈА, 80 квм, 20 ари,
15.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (272986)

КУДЕЉАРАЦ, 120 квм,
2,3 ара, сређена, 50.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (273066)

АТРАКТИВНЕ локације,
велике парцеле за градњу.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (273066)

КУЋА за бизнис, шири
центар, 500 квм, 10 ари,
140.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (273066)

ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације, агенција (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(272802)

ПРОДАЈЕМ викендицу на
Јабучком путу, струја, во-
да, на главном је путу.
063/719-42-71. (273075)

НОВА МИСА, кућа са три
етаже, 243 квм, изворно,
57.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (272784)

ТЕСЛА, кућа, 90 квм, 3.5
ара, 55.000. „Тесла не-
кретнине”, (238),
064/668-89-15. (273130)

ТЕСЛА, кућа 60 квм, 1.8
ари плац, 35.000. „Тесла
некретнине”, (238),
064/668-89-15. (273130)

КУЋА 130 квм, 4 ара, Ми-
са, Козарачка 10, две
стамбене јединице,
33.000 евра. 171.
063/804-07-85. (272859)

ДЕО КУЋЕ, 60 квм, посе-
бан улаз, 2 ара, 13.000
евра. Козарачка 10-а.
063/804-07-85. (272859)

КУЋА на продају у Банат-
ском Новом Селу, 17 ари
плаца, повољно. Тел. 345-
323. (273121)

КУЋА, 130 квм, са лока-
лом 30 квм, плац 7,3 ара,
Војловица, без посредни-
ка. 063/386-309. (273145)

СТАРА кућа на 6 ари пла-
ца, близина центра, вла-
сник. 064/136-42-00.
(273135)

БЛИЗУ центра кућа за ру-
шење, 6,8 ари, 65.000, на
4.5 ари, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4802)

ПЛАЦ на продају, 8 ари
код Родића, повољно.
064/223-83-50. (273151)

КУДЕЉАРАЦ, нова, ПР +
ПК одвојено, центар, ПР
+ спрат, одлична локаци-
ја. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (273157)

ВИКЕНДИЦА, Дубока ба-
ра, 6 ари, 35, Новосељан-
ски пут, викендица +
плац. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (273157)

БРЕСТОВАЦ, одлична,
хитно, 16.500, Старчево,
кућа, усељива. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (273157)

КУПИО бих пољопри-
вредно земљиште иза ста-
ре Мисе у Панчеву изме-
ђу Баваништанског пута,
вршачке пруге и Надела,
од 20 ари до 1 хектара.
064/227-67-90. (273050)

ПРОДАЈА, двоипособни
стан, 64 квм, строги цен-
тар. 063/172-50-19.
(271985)

КОТЕЖ 1, 57 квм, ЦГ,
IV,Радова зграда, без
улагања, 30.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-
83. (272986)

МИСА, 66 квм + двори-
ште, 21.500 евра.
063/377-835. (271786)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, III, два мокра чво-
ра, Котеж 2. Шифра
„45.000”. (272911)

ПРОДАЈЕМ стан 33 квм,
Котеж 1, сутерен, 20.500
евра. Моше Пијаде
118/21. (272945)

КОТЕЖ 1, 57 квм, ЦГ, IV,
Радова зграда, без улага-
ња, 30.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(272986)

ТРОИПОСОБАН стан,
војне зграде, ЦГ, VI, до-
бра зграда. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(272986)

УЖИ ЦЕНТАР, дворишни
40 квм, ТА, усељив,
18.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (272986)

ДВОСОБАН, нов, нова
Миса, 54 квм, 33.000, до-
говор. Власник. 063/304-
222. (272989)

ЦЕНТАР, 2.0, ЕГ, IV, до-
говор, гарсоњера, 28,
20.500. (338), „Јанковић”,
348-025. (272736)

СОДАРА, 2.5, II, ЦГ,
42.000; Тесла, дворишни,
34, 12.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (272736)

ЦЕНТАР, 47 квм, ново-
градња, II спрат, лифт,
паркинг, гаража 14 квм,
гас, укњижен, власник.
063/449-798. (272994)

ПРОДАЈЕ се трособан
стан, строги центар, 73
квм, власник. 060/630-
38-08. (273011)

ТЕСЛА, „Авив”, 35 квм,
једнособан, леп, тераса,
30.000, договор. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (272792)

КОТЕЖ, 65 квм, двоипо-
собан, 42.000; 57 квм,
двособан, 28.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (272792)
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МИСА, Тргопродуктове
зграде, двоипособан, 65
квм, ЦГ, 35.000. (273074)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
64 квм, VII, 25.000. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (273036)

ДВОСОБАН, ЦГ, Котеж 2,
ВП, 57 квм + 6 квм,
31.000 евра. (470), „Дива
некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (273032)

ДВОСОБАН, Стрелиште,
први спрат, 30.000 евра,
замена. (470), „Дива не-
кретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (273032)

ДВОСОБАН, Содара, пр-
ви спрат, ЦГ, 56 квм, за-
мена. (470), „Дива не-
кретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (273032)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, ВП, 33.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-
62-67, 346-392. (273036)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
67 квм, V, 40.000, дого-
вор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(273036)

ДОЊИ ГРАД, двособан,
41 кв, II, TA, 17.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(273074)

ТЕСЛА, двособан, VI od
VII, 49 квм + тераса, ЦГ,
леп, 30.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(273074)

НОВА МИСА, одличан
једноипособан 44 квм, II,
ТА, 24.50000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.
(273074)

КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, но-
вији, 58 квм, приземље,
ЦГ, беспрекоран, 42.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (273074)

КОТЕЖ 2, двособан, сре-
ђен, 55 кв, IX, два лифта,
32.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (273074)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
42 квм, Стрeлиште, ТА, II
спрат, 18.000 евра. Дого-
вор. 060/131-81-66.
(273077)

СТАН у Тамиш капији, 62
квм, III спрат, 52.000.
063/329-340. (273086)

ПРОДАЈЕМ две стамбене
јединице, усељиве, лега-
лизоване. 064/682-57-91.

ЦЕНТАР, Карађорђева,
двоипособан, 64 квм, V,
ЦГ, усељив, 52.000, дого-
вор.  (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(273081)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 квм, III, ЦГ, сређен,
30.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(273081)

НОВА МИСА, једноипосо-
бан, 43 квм, II, ТА,
25.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(273081)

ЦЕНТАР, мањи двособан,
45 квм, VI, ЦГ, лифт,
37.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(273081)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
65 квм, III, ЦГ, 42.,000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (273081)

МИСА, Тргопродуктове
зграде, двоипособан, 65
квм, ЦГ, 35.000. (273074)

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
двоипособан, 64 квм, од-
личан распоред, изворно,
36.500. (049), „Мустанг”,
064/151-18-93. (273121)

КОТЕЖ 2, двособан, 64
квм, тераса, VII, 27.000.
„Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15.
(273130) 

НОВ трособан дуплекс
стан, завршна фаза,
33.000 евра. 064/268-97-
74. (273040)

ТЕСЛА, двособан стан, 37
квм, ВП, ЕГ, реновиран.
Тел. 064/364-10-56.
(273045)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 28
квм, сређена. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(273065)

ЦЕНТАР, двособан, 50 вм,
IV, 31.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(273065)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 квм, II. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(273065)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
73 квм, ЦГ, V, 46.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (273065)

СТРЕЛИШТЕ, сређен дво-
ипособан, VII, 38.000;
двособан, 60 квм, VII,
28.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (273066)

КОТЕЖ, 52 квм, м ањи
двособан, 31.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(273084)

СОДАРА, 56 квм, двосо-
бан, хитно, 28.500. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(273084)

СОДАРА, 62 квм, двоипо-
собан, 35.000; 74 квм,
трособан, 37.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(273084)

СОДАРА, трособан, 67
квм, III, ТА, комплетно
сређен, 40.000. (300),
„Ћурчић, 362-816,
063/803-10-52. (273091)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
61 квм, I, ЦГ, комплетно
сређен, 43.000. (300),
„Ћурчић, 362-816,
063/803-10-52. (273091)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, тераса, I, 33.000.
„Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15.
(273130)

ЦЕНТАР, Карађорђева,
дворишни дуплекс тросо-
бан, 105 квм, ЕГ, 55.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (273095)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
договор; Светозара Миле-
тића, новији једноипосо-
бан, II, ЦГ, 36.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4802)

ТЕСЛА, двособан, IV
спрат, ТА, 26.000; тросо-
бан, ЦГ, IV спрат,
50.000.„Лајф”, 061/662-
91-48. (4802)

КОТЕЖ 2, квалитетан
стан 80 квм, пот, V, тера-
са, 42.000. „Кров”,
060/683-10-64. (273095)

ПРОДАЈЕМ две стамбене
јединице, усељиве, лега-
лизоване. 064/682-57-91.
(273099)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
67 квм, V, 40.000. „Тесла
некретнине”, (238),
064/668-89-15. (273130) 

КОТЕЖ 2, двоипособан,
III, 42.000. „Тесла некрет-
нине”, (238), 064/668-89-
15. (273130) 

ТЕСЛА, двособан, 53 квм,
I, TA, ПВЦ, 31.000. (300),
„Ћурчић, 362-816,
063/803-10-52. (273091)

СОДАРА, двособан,
30.000. „Тесла некретни-
не”, (238), 064/668-89-15.
(273130) 

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
тераса, V, 35.000. „Тесла
некретнине”, (238),
064/668-89-15. (273130) 

ТЕСЛА, Нови свет, једно-
ипособан, I, 39 квм, ЦГ,
25.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (273095)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, 29.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (273095)

ЦЕНТАР, трособан, 72
квм, III, лифт, ЦГ, 59.000.
(353), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(273095)

СОДАРА, трособан, 63
квм, II, ЦГ, 36.500. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (273095)

ПРОДАЈЕМ стан у Кача-
реву, двособан, укњижен,
повољно. 062/163-37-26.
(273148)

СОДАРА, троипособан,
ЦГ, 50.000, двособан, ТА,
IV, 30.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4802)

ЦЕНТАР, трособан, ЦГ,
III, 63.000; нови двосо-
бан, 42.000 и трособан,
95 квм, 73.000.  „Лајф”,
061/662-91-48. (4802)

КОТЕЖ 1, једнособан, 35
квм, 15.200; Тип Станко,
I, 32, 16.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(273157)

МИСА, I, хитно, 35, тера-
са, ПР, 36, прелеп, тера-
са, 22.000; дуплекс, 42,
21.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (273157)

КУПУЈЕМ трособан дво-
ришни стан у центру Пан-
чева, усељив. 065/567-56-
78 (СМС)

КУПУЈЕМ трособан дво-
ришни стан у центру Пан-
чева, усељив. 065/567-56-
78 (СМС)

КУПУЈЕМ двособан стан,
локације Содара, Тесла,
центар до IV спрата, оба-
везан лифт, централно
грејање, може у изворном
стању од власника.
063/637-673. (2729439

АГЕНЦИЈА „Дива некрет-
нине” купује стан у згради
за сигурног купца. 345-
534, 064/246-05-71.
(273032)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет-
нине”, (238), 064/668-89-
15, потребне некретнине.
(271330)

ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама. Брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (273095)

ПОТРЕБНИ станови, све
локације, брза реализаци-
ја. (394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (273084)

ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (273095)

ЈЕДНОСОБАН, ненаме-
штен, Тип Станко, други
спрат, 90 евра, етажно
грејање. 063/386-700.
(272908)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан у згради, без гре-
јања, Содара. 013/344-
167, 064/950-23-40.
(272934)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
у центру града. 063/632-
774, 343-300. (272926)

ИЗДАЈЕМ стан 50 квм,
нов, опремљен, центар,
странцима. 064/354-69-
76. (272983)

ИЗДАЈЕМ једнособан по-
лунамештен стан, Стрели-
ште.  064/142-68-65.
(272970)

СТРЕЛИШТЕ, ЦГ, двосо-
бан, преко пута „Авив
парка”. 060/143-06-72,
060/502-50-72. (272998)

СТАН, намештен, двори-
шни, ТА, 46 квм, Жарка
Зрењанина 13, центар.
064/172-52-51. (273010)

ИЗДАЈЕМ намештено, Ја-
бучки пут, преко Сервиса
„Пивашевић”, може рад-
ници. 065/219-14-22.
(273031)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 35 квм, нова Миса.,
064/471-70-66. (273041)

ИЗДАЈЕМ стан 40 квм, на
Содари, ТА, усељив.
063/617-421. (273062)

СТАН за самца, нова Ми-
са, опремљен, посебан
улаз, „беовоз”. 064/207-
19-88. (273098)

ЦЕНТАР, једноипособан
стан, ново, ТА, 150 евра.
069/113-00-73. (273101)

ИЗДАЈЕМ стан 40 квм, у
поткровљу на новој Миси.
Тел. 064/665-86-24.
(273117)

ИЗДАЈЕМ дворишну гар-
соњеру у близини Зелене
пијаце. 063/812-06-89.
(273129)

ИЗДАЈЕМ реновиран јед-
нособан стан, намештен,
шири центар, ТА, клима.
060/483-51-37. (27315)

ЛОКАЛ издајем, повољно,
може друга намена, пија-
ца Стрелиште. 063/240-
784. (272369)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
311 квм. Тел. 064/823-62-
31. 

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, у
центру Панчева. 060/333-
52-61. (272855)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске стани-
це. 063/278-421. (272698)

ПРОДАЈЕМ јефтино ло-
кал, 10.000 евра, 18 квм,
прометно место, ново-
градња, Милоша Требињ-
ца 5, „Динамо”. 315-707.
(272919)

ПРОДАЈЕМ локал 17,5 у
Тржном центру „Трубач”,
II спрат, 8.000 евра.
063/850-02-66. (272896)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
Зелене пијаце, близина
школе. 060/351-03-56.
(273029)

ИЗДАЈЕМ два нова лока-
ла, центар, један опре-
мљен салон лепоте.
063/734-82-31. (273031)

ЛОКАЛ издајем повољно,
може друга намена, пија-
ца, Стрелиште. Тел.
063/240-784. (273017)

ПРОДАЈА укњиженог по-
словног простора, 150
квм, јужна зона. 062/220-
757. (273131)

ИЗДАЈЕМ опремљену ау-
то перионицу, озбиљним
људима, Баваништански
пут. 064/129-47-08.
(273051)

ИЗДАЈЕМ локал, нов, ве-
лики излог, код Зелене
пијаце, Кочина 4.
063/617-421. (273062)

НОВОГРАДЊА, Кутков,
Милоша Требињца 5, 17
квм, ЦГ, 12.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(272784)

ИЗДАЈЕМ локал, Цара Ду-
шана 2. 013/251-39-95.
(273064)

ИЗДАЈЕМ локал, Кара-
ђорђева, Радомира Пут-
ника, 18 квм. 060/624-33-
20. (273102)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ радно-по-
словни простор, 150 квм,
са паркингом, јужна зона.
062/220-757. (273131)

ЛОКАЛ, ПР, нов, укњи-
жен, хитно, локал, пијаца,
у раду, продаја. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (273157)

ВЕЛИКИ избор хала на
Кудељарцу, 800 квм, 660
квм, 350 квм, 600 квм.
Кућа до улице, 90, 20.500.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (273157)

ИЗДАЈЕМ локал 30 и 23

квм, код Аутобуске стани-

це. 352-105. 

ИЗДАЈЕМ магацински

простор. Погодно и за

радионицу, перионицу.

Максима Горког 70.

063/598-969. (273162)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-

требне раднице. 062/339-

279. (271594)

CAF FEU Im pe rial потреб-

на девојка за рад.

063/372-221. (271986)

ПОТРЕБНИ продавачица

и спремачица. mail:

pekarasmiljanic@mts.rs

064/217-48-56. (272858)

ПОТРЕБНА жена за рад

на индустријским маши-

нама за шивење. 069/238-

07-65. (272865)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-

шњим искуством, квали-

тетно, педантно, повољно.

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

37-06. (272753)

ДИМНИЧАР, чишћење

димњака, котлова и каље-

вих пећи. 063/155-85-95.

(272153)

WE I FERT дистрибуцији

пића потребни возачи Б и

Ц категорије, виљушкари-

ста и физички радници.

062/446-285. (272909)

ПОТРЕБНА радница за

рад у маркету „Идеал”

или доћи лично Вељка

Петровића 12-а, Стрели-

ште. (272840)

Издајем/продајем нов
локал 77 квм, Светог

Саве 59. 063/776-66-91,
Слободан.

(1/272279)
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ПОТРАЖЊА

o b j a v l j u j e

O G L A S
za prijem u radni odnos 

1. Diplomirani mašinski inženjer

(Poznavanje aluminijumskih konstrukcija)

2. Radnik na izradi i montaži aluminijumskih 

konstrukcija

Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV-i na
e-mail adrese office@pavle.rs m.jovicevic@pavle.rs
ili poštom na adresu: DOO „Pavle” Pančevo, Stevana
Šupljikca br. 16, u roku od 8 dana od dana objavlji-
vanja oglasa 

Akcionarsko društvo „Feromont oprema” iz Pančeva,
Ul. Skadarska br. 77 poziva zainteresovane da se pri-
jave na oglas za sledeće poslove:

1. Bravar – veći broj izvršilaca  sa iskustvom na po-
slovima izrade čeličnih konstrukcija i delova kon-
strukcija na neodredjeno vreme i sa probnim radom
od dva meseca. Uslov je da kandidati uspešno  čitaju
tehničku dokumentaciju. Školska sprema: 3 ili 4 ste-
pen školske spreme.

2. Zavarivač u zaštiti CO2 (MAG–postupak 135) –
više izvršilaca. Uslovi: Iskustvo na poslovima CO2
zavarivanja, probni rad u trajanju do dva meseca,
diploma o završenom kursu dopunskog obrazovanja
ili diploma o završenom redovnom obrazovanju.

Oglas je otvoren od 14. 2. 2019. godine do popune.

Zainteresovani kandidati treba da podnesu prijavu na
adresu: „Feromont oprema” AD Pančevo, Skadarska
77 ili na e.mail: office@feromontoprema.rs. Informa-
cije na tel. 013/331-277 od 08 do 15 sati.

ModEkolo d.o.o. Beograd raspisuje konkurs 
za pozicije u Pančevu

Vozač teretnog motornog vozila

Opis posla:

• Zaposleni će raditi na poslovima vozača teretnog
vozila

Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće

uslove:

• Vozačka dozvola C kategorije
• Minimum srednja stručna sprema - poželjno

tehničkog usmerenja
• Poželjno iskustvo na poslovima vozača teretnog

motornog vozila minimum dve godine
• Poželjno posedovanje ADR sertifikata

Rukovalac građevinskom 

mehanizacijom

Opis posla:

• Zaposleni će raditi na poslovima Rukovalac
građevinskom mehanizacijom

Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće

uslove:

• Vozačka dozvola C kategorije
• Minimum srednja stručna sprema – poželjno
tehničkog usmerenja
• Iskustvo na poslovima Rukovaoca građevisnkom

mehanizacijom minimum dve godine
• Poželjno posedovanje ADR sertifikata

Radnik na čišćenju u industriji

Opis posla:

• Zaposleni će raditi na poslovima industriskog
čišćenja i pranja i sanaciji ekoloških akcidenata

Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće

uslove:

• Zdravstveno sposoban
• Poželjno iskustvo na poslovima industriskog

čišćenja

Zaposlenima nudimo siguran posao u kompaniji koja
je lider na tržitu u oblasti industrijskog održavanja i
uslugama u oblasti zaštite životne sredine kao i pro-
stor za napredovanje i usavršavanje.

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje prijave na
mail posao@modekolo.co.rs ili lično svakog radnog
dana od 12 do 14h u prostorijama firme u Pančevu,
ul. Utve Zlatokrile 9.

 
Projektovanje, proizvodnja i montaža termoenergetske, 

                    procesne i industrijske opreme i postrojenja 

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

због отварања апотеке рас пи су је

КОН КУРС

за рад на ме ста:

1. ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ
– 1 извршилац

2. ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХ НИ ЧАР
– 2 извршиоца

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл ад-
ре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -
вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 1. март 2019.

ХИТНО потребне коноба-
рице. Тел. 064/349-93-43.
(273000)

ЋЕВАБЏИНИЦИ потребни
радници у кухињи и за
роштиљем. Локал у цен-
тру. Браће Јовановић,
063/834-88-10, 063/897-
55-04. (272869)

ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари у Омољици.
Звати на 069/379-02-20.
(272930)

ПОТРЕБНА радница за
рад на индустријским ма-
шинама. Јабука. Тел.
063/182-30-37. (272935)

ПОТРЕБНИ радници у
производњи дрвене амба-
лаже „Рас” д. о. о. Стар-
чево. 013/631-066. 631-
166. Време од 6 до 14 са-
ти. (272965)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама. Услови одлич-
ни. 064/062-22-79.
(272971)

ПОТРЕБАН радник на те-
ниским теренима (чувар-
домар). 060/362-22-26.
(272988)

ПОТРЕБАН конобар/ица
за рад у локалу. 063/508-
719, 063/779-98-56.
(272999)

ПОТРЕБНА радница за
рад на тезги на Зеленој
пијаци. 064/122-69-78.
(273008)

GO LUB TA XI тражи воза-
че. Пријава на 060/663-
64-63, ivana.milo sa vlje -
vic@bedemes.com
(273064)

ПОТРЕБАН радник у сер-
вису „Горење”. 063/329-
340. (273086)

ПОТРЕБНИ физички рад-
ници за паковање секун-
дарне сировине. 064/643-
41-22. (273090)

ПОТРЕБНИ возачи Б и Ц
категорије. 064/643-41-
22. (273090)

ПОТРЕБНИ помоћни рад-
ници за рад у кухињи и
продавци. 064/643-41-22.
(273090)

САЛОНУ НАМЕШТАЈА,
потребан монтажер са
исккуством. 013/410-180,
060/645-91-43. (273103)

ПОТРЕБАН радник са ис-
куством за рад у ћевабџи-
ници. 064/187-37-54.
(273151)

ПОТРЕБАН један КВ
електричар и један при-
правник. 062/847-00-95.
(271307)

ХИТНО потребна радница
за рад у кафани на Зеле-
ној пијаци, позвати од 9
до 19 сати. 064/419-38-
38. (273105)

КУХИЊЕ, плакари и оста-
ли намештај по мери.
062/229-783. (273115)

ПОТРЕБНА радница за
пекару. 063/130-75-40.
(273127)

ПОТРЕБНА радница са
возчаком дозволом Б ка-
тегорије. 062/404-144.
(273127)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(272153)

ПОТРЕБНА радница за
пекару. 062/404-144.
(273127)

„ШИШ ЋЕВАПУ” у Жарка
Зрењанина потребна рад-
ница, плата 40.000.
064/960-44-21. (273142)

ПОТРЕБНЕ раднице/ци за
рад у казину у центру гра-
да. 064/474-74-47.
(2731439

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије. За више ин-
формација звати на број
061/176-34-08. (273146)

ПОТРЕБНИ продавачица
и спремачица. mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (272858)

ПОТРЕБНА женска особа,
рад на роштиљу. 065/205-
10-52. (273165)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потре -
бне раднице. 062/339-279. 

ШЉУНАК, сејанац, одвоз
шута малим кипером до
два кубика. 064/664-85-
31, 013/342-338 (СМС)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством, квали-
тетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-
37-06. (272753)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(272153)

МОЛЕРСО-ГИПСАРСКИ,
фасадерски радови, по-
стављање ламината, кера-
мике, проверите.
062/816-66-78. (273009)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, вене-
цијанери, уграђујем, по-
прављам, замена гуртни.
064/181-25-00. (271690)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,

реновирање кровова, бе-

тонирање, стиропор, ба-

валит фасаде. 063/865-

80-49. (271653)

КОМБИ превоз робе. Тел.

060/350-80-77. (272282)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бе-
тона, селидбе, одвоз шута
и непотребних ствари и
слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (273088)

МОЛЕРСКО/ФАРБАР-
СКИ радови, квалитетно
и уредно. 066/933-67-90.
(2724253)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, кречење,
глетовање, столарија, ве-
ома повољно. 064/280-
26-15. (272329)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање во-
де, канализације, кабине,
славина, бојлера, котли-
ћа. 063/836-84-76.
(271300)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорeта, инди-
катора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (272680)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ре-
новирање купатила, вен-
тили, славине, одгушење
канализације одмах.
061/193-00-09. (272712)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте заве-
се, уграђујем/поправљам.
063/882-25-09. (272666)

СРПСКИ, часови за
основце, средњошколце,
студенте. Припрема при-
јемних, контролних.
064/462-37-64. (272907)

ОДГУШЕЊЕ канализације
машинским путем без не-
реда у вашем стану. Си-
ниша, 062/602-249,
064/915-04-73, брзо, ла-
ко, 0 – 24 сата. (272897)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање во-
де, канализације, кабине,
славина, бојлера, котли-
ћа. 063/836-84-76.
(271300)

ОДГОВОРНА жена води-
ла би домаћинство, ста-
ријој особи и неговала,
24 сата. 069/577-09-66.
(272903)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бе-
тонирање, стиропор, ба-
валит фасаде. 063/865-
80-49. (271653)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарије.
062/382-394. (272918)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика. Часо-
ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (272924)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (273025)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ и анте-
на плус. 064/866-20-70.
(272956)

СТРУЧНО орезивање во-
ћака. 060/431-52-70.
(273106)

ИЗРАДА, конструкција,
хала, биндера, гараже,
коване ограде – капије,
грађевинска лимарија.
064/068-10-85. (272987)

ЕНГЛЕСКИ за основце,
средњошколце, одрасле,
индивидуални метод.
Успех загарантован.
063/107-47-17. (272991)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
бетона, обарање стабала,
одношење ствари, итд.
064/122-69-78. (273008)

МОЛЕРСО-ГИПСАРСКИ,
фасадерски радови, по-
стављање ламината, ке-
рамике, проверите.
062/816-66-78. (273009)

КОМБИ превоз робе, ма-
ње селидбе. 069/129-72-
71. Никола. (273020)

ТАПЕТАР, који пресвлачи
намештај, с искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (273021)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846 (273023)

РАДОВИ, поправке у ста-
ну, кући. Браварско-сто-
ларске услуге, повољно.
061/301-49-58. (273024)

КОМПЈУТЕРИ сервис, по-
правка, инсталирање но-
вих компоненти, чишће-
ње, брзо, повољно.
060/351-03-54. (273029)

КЕРАМИЧАР са дугого-
дишњим искуством.
Уградња свих врста под-
них и зидних плочица.
064/128-38-49. (273069)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи, при-
према за полагање свих
нивоа знања. 061/656-04-
04, 352-892. (273071)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИ-
ВАЧКЕ услуге. 060/424-
29-93. (273073)

МАСАЖА релакс за пот-
пуно уживање и опушта-
ње вашег тела. 064/269-
94-87, Марија. (273078)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
и ствари, утовар/истовар,
монтажа/демонтажа на-
мештаја. Дејан, 061/626-
14-50. (273088)

Потребни
физички радници

за производњу 
бетонске 

галантерије. 
Тел. 064/565-30-99 

(4
/2

7
3

1
1

1
)
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ПОСАО

ПОТРАЖЊА

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

УСЛУГЕ

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.

РАЗНО

АНИЦА КЕЛЕБУДА
1932–2019.

Тужна срца обавештавамо да је 7. фебруара 2019. преминула наша драга

мајка, бака и прабака, у 87. години.

Сахрана је обављена 9. фебруара 2019. године на Новом гробљу.

Ожалошћени: син МИЛОРАД и ћерка НАДА са породицама
(13/272925)

Последњи поздрав

АНИЦИ
од породице ЈОВИЋ из

Панчева и КЕЛЕБУДА из

Ријеке
(18/272937)

Последњи поздрав драгој

баба АНИ

Породица ШКАРДАЈ

(78/4802)

Последњи поздрав снаји

МИРЈАНИ ВЛАДУ СЕКИ

Чуваћемо сећања на тебе.
Почивај у миру.

ЛЕНА са породицом
(34/272975)

Последњи поздрав

драгој комшиници

МИРЈАНИ

ВЛАДУ

од породице

КОСТИЋ

(86/4802)

Последњи поздрав

комшиници

МИРЈАНИ

ВЛАДУ

од РАДЕ САВОВИЋ

(87/4802)

ЂУРО ЂИЛАС
1956–2019.

Наш вољени Ђуро Ђилас преминуо је 10.

фебруара, али ће заувек остати у нашим

срцима.

Ожалошћени: мајка ЗОРКА, супруга

НАДА, ћерка БОЈАНА са породицом,

брат МИЛАН са супругом БРАНКОМ,

сестра ЛЕНКА, сестрићи БОЈАН

и СРЂАН с породицом

(23/272963)

Последњи поздрав

ЂУРО ЂИЛАС
1956–2019.

НЕНА, САВА, ЗОРАН и ЉУБИЦА

(39/272993)

10. фе бру а ра 2019. пре ми ну ла је на ша во ље на

мај ка и ба ка

МИР ЈА НА ВЛА ДУ
1947–2019.

Са хра на је оба вље на 12. фе бру а ра 2019, на гро -

бљу Ко теж.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји нај ми ли ји

(88/4802)

„KIZZA” доо Панчево
Ж. Зрењанина 146-а, 013/366-888, 064/648-24-51

тражи:

1. секач моторном тестером – 20 извршилаца

2. возач аутокорпе за рад на висини – 4 извршиоца

3. руковаоц булдожером – 2 извршиоца

4. руковаоц телехендлером – 2 извршиоца

Пријаве од 8 до 16 сати, радним данима. Доћи лично.

ПОТРЕБАН

грађевински или машински инжењер, 

са вишом школом, на пословима разраде пројека-

та у Београду или Панчеву. 

Потребно је знање Acada, MS office.

CV слати на email: silomont.utva@gmail.com

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бето-
на, селидбе, одвоз шута и
непотребних ствари и
слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (273088)

РАДИМ глетовање, кера-
мику, молерај и остале
унутрашње радове. Тел.
061/249-10-00. (4802)

СТРУЧНО орезивање во-
ћака. 060/431-52-70.
(273106)

ОДГОВОРНО бих водила
бригу о старијој полупо-
кретној жени. 0762/826-
07-99. (273133)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипс, кера-
мика, повољно, провери-
те. 061/141-38-02.
((273137)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846 (273023)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 24
године искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(273139)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(272153)

МОЛЕРСКО/ФАРБАРСКИ
радови, квалитетно и
уредно. 066/933-67-90.
(2724253)

ШЉУНАК, сејанац, одвоз
шута малим кипером до
два кубика. 064/664-85-
31, 013/342-338 (СМС)

КОМБИ превоз робе. Тел.

060/350-80-77. (272282)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика. Часо-
ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (272924)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(272329)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/266-52-20,
063/847-74-38. (246167)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници. Повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (272709)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаран-
ција. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (и)

ГИПС, спуштени плафо-
ни, преградни зидови,
термоизолација, адапта-
ције станова, кућа.
060/131-81-70. (273057)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење купатила, канали-
зације, водоводне адапта-
ције, замена вирбли, вен-
тила, батерија, санитари-
је, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-
63, 063/811-74-89, Јови-
чин. (272976)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипсарски радо-
ви, ламинат. 061/283-66-
41, 064/390-00-87.
(272980)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Од-
гушење купатила, канали-
зације, водоводне адапта-
ције, замена вирбли, вен-
тила, батерије, санитари-
је, прикључка воде и ка-
нализације. Од 0 - 24 са-
та, пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/404-560, 064/290-45-
09, 061/348-20-00,
062/845-96-26, „Електро-
изградња”.(272976)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-24-
16. (272997)

КРОВОВИ, поправке, за-
мена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, па-
тошење, изолације, нај-
јефтинији у граду, пензи-
онерима екстра попуст.
013/404-560, 064/290-45-
09, 061/348-20-00,
062/845-96-26,„Електро-
изградња”.(272923)

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубин-
ско прање тепиха, наме-
штаја, аутомобила, суше-
ње у комори. 302-820,
064/129-63-79. (273141)

РОЈАЛ МГ: затварање те-
раса провидном хармо-
ником, уградња/поправ-
ке; ролетне, комарници,
венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498.
(273053)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Це-
на договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (273042)

МОЛЕРАЈ, спуштени пла-
фони, преградни зидови,
керамика, вода, матери-
јал. 060/131-81-70.
(273057)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, ТА пе-
ћи,  поправљамо са га-
ранцијом.  „Фриготех-
ник”, 361-361, 064/122-
68-05. (273125)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипсарски радо-
ви, ламинат. 061/283-66-
41, 064/390-00-87. 

УСТУПАМ розаријум на
Новом гробљу Београд.
Шифра „Хитно”.
(272911)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ра-
ди дружења, излазака.
Звати око 21 сат.
013/352-203. (273002)

ЗЛАТИБОР, апартман,
пет лежајева, повољно,
код Титове виле.
060/845-31-10. (272983)
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РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и

уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и деди

СТЕВАНУ РАНИСАВЉЕВИЋУ
1947–2019.

Хвала ти неизмерно за сву љубав и доброту коју си нам пружио.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруга ВЕСЕЛКА, ћерке ДАНИЈЕЛА и САЊА,

унучад АДЕЛ и АНДРЕЈ и зет ДРАШКО

(44/273013)

Последњи поздрав комшији

СТЕВАНУ РАНИСАВЉЕВИЋУ
1947–2019.

од станара у Војвођанском булевару 32

(45/273013)

Последњи поздрав пријатељу

СТЕВАНУ РАНИСАВЉЕВИЋУ
1947–2019.

од породице РАШКОВИЋ
(46/2730159

Последњи поздрав

СТЕВИ

РАНИСАВЉЕВИЋУ

од другара ЂИЂИЈА,

ЉУБИШЕ и ФРАЊЕ

(48/273018)

Последњи поздрав драгом

СТЕВИ

од АНЂЕ, СЛОБОДАНА и НАДЕ

(70/273104)

Последњи поздрав нашем

комшији и пријатељу

СТЕВАНУ

РАНИСАВЉЕВИЋУ
Стеви сајџији

Успомену на наше дру-

жење чуваће ДРАГАН и

МИКАН АДАМОВИЋ

(79/273137)

С великом тугом опростили смо се од наше мајке, сестре и нане

РАДОВАНКЕ ЈОСИМОВ
рођ. Диклић

Сахрана је обављена 9. фебруара 2019, у Иланџи.

Ожалошћени: ћерка ГОРДАНА, син ЂУРИЦА, унуци

АЛЕКСАНДАР, МИЛОШ и БОЈАНА, праунук ОГЊЕН

и снаје ВЕРА и ЗОРАНА

(24/272917)

Последњи поздрав драгом супругу, оцу и деди

БОЖИДАРУ Р. МИЛЕТИЋУ

Ако постоји искрен осмех, онда је то био твој.

Ако постоји велико срце, онда је то било твоје.

Ако постоји чиста душа, онда си то био ти.

Бићеш вечно у нашим срцима.

Супруга ЈОВАНКА, син АЛЕКСАНДАР, ћерка МАРИЈАНА

и унук ЂОРЂЕ

(71/273112)

Последњи поздрав

БОЖИДАРУ

МИЛЕТИЋУ

од ЂИЂИЈА, 

ВОЈКАНА, ЉУБИШЕ

и ФРАЊЕ

(73/273116)

3
Последњи поздрав драгом куму

БОЖИДАРУ МИЛЕТИЋУ

Почивај у миру.

ДИВНА и ТОМИСЛАВ СИЉАНОВИЋ

(80/273140)

СЛАВИЦА

КОРБА

КОРПАР

Последњи поздрав ма-

ми Славици од синова

СРЂАНА, ДЕЈАНА и

ћерке СНЕЖАНЕ са

породицама

(74/273118)

Последњи поздрав

СЛАВИЦИ

од сестре ЕТУШКЕ

са породицом

(75/273119)

Последњи поздрав мајци

МИЛАНКИ

СТОЈАДИНОВИЋ
1943.

од њене деце: МИЛАНА,

ЗОРАНА, ВЕСНЕ, БИЉЕ,

МАРКА, МЛАДЕНА, НИ-

КОЛЕ и МАГДАЛЕНЕ

(29/272968)

10. фебруара 2019. пре-

 минуо је наш драги

СЛАВКО

КОЧИЦА
1939–2019.

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Твоји најмилији
(77/273126)

Последњи поздрав

БРАНКУ РАДАКОВИЋУ

Почивај у миру са својим Николом. 

Породица ИВАНИЋ

(42/273007)

Наш драги

БРАНКО РАДАКОВИЋ

преминуо је 8. фебруара 2019. године а сахра-

њен 11. фебруара 2019. године на Старом право-

славном гробљу.

С тугом и болом супруга СВЕТЛАНА, 

родбина и пријатељи

(50/273034)

Последњи поздрав

драгом чика

БРАНКУ

а тетка Светлани нај-

искреније саучешће. 

БАТА ОМОРАЦ

са породицом

(55/273083)

Последњи поздрав брату

ДУШАНУ
ГАЈИЋУ

од брата СТЕВЕ
с породицом

(16/272392)

Последњи поздрав свом
поштованом дјеверу

ДУШАНУ

ГАЈИЋУ
од снајке ДУШАНКЕ

(17/272392)

Последњи поздрав нашем драгом колеги

ДУШАНУ ГАЈИЋУ

АД ХИ „Панонија”

(30/272969)

По след њи по здрав

при ја те љу

СТЕ ВИ

од по ро ди це 

МЛА ДЕ НО ВИЋ

(87/ф)
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Две године туге и бола откако смо изгубили

наше дете

САЊА МИЛОЈЕВИЋ
рођ. БОГОЈЕВИЋ

24. VII 1982 – 19. II 2017.

Сунце наше, постоји нешто јаче од смрти, а то

је љубав наша која те чува од заборава, бол и

туга која је вечна. 

Најлепши део нас отишао је са тобом. Хвала

ти сине за сваки тренутак среће који си нам

подарила, за љубав, за доброту, за твоју чести-

тост, са сва твоја добра дјела која ће остати

вечно с тобом у нашим срцима и душама док

постојимо. 

Сваки родитељ који те је познавао пожелео је

да има такво дете као што си Ти.

Али је истина сурова, Да и Богу требају такви

анђели.

Почивај у миру чедо наше.

Твоји најмилији: мама, тата и сестра

МИРЈАНА с породицом
(55/273057)

Вољеној супрузи и мајци

САЊИ МИЛОЈЕВИЋ
рођ. Богојевић

Дани пролазе али ниједан без сећања и туге за
тобом љубави, ни време које прошло није ума-
њило тугу, празнину и бол.
Твоје постојање је било моја снага и топлина.
Твоје име је мој понос, твоја смрт моја дожи-
вотна рана. Била си најбоља мајка, дивна су-
пруга, наш ослонац и уточиште. Сигурност и
топлина љубави.

Твоји: супруг САША и син ЛАЗАР

(56/273057)

Вољеној снаји

САЊИ МИЛОЈЕВИЋ
рођ. Богојевић

Прошле су две тужне године откако ниси са на-

ма... Остаћеш нам у вечном сећању.

Свекрва ДУШКА и заова САНДРА

(57/273057)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се 16. фебруара 2019.

(субота), у 11 сати на Старом гробљу, одржати годишњи парастос

нашем драгом

РАДОМИРУ ДАНГУБИЋУ
рођ. 1927.

Породица

(61/273068)

Сећање на наше најмилије

ЈОВКОВИЋ

РАДУЛА РУЖИЦА
2. I 2007 – 2019. 15. II 2007 – 2019.

Са поштовањем породица ЈОВКОВИЋ
(33/272984)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

15. фебруара 2019. навршава се тужна година без наше драге мајке,

таште, баке и прабаке

БОСИЉКЕ СЛЕПЧЕВИЋ
рођ. Шепа

из Владимировца
11. VII 1930 – 15. II 2018.

С поносом и љубављу у срцу ће је носити и од заборава чувати породи-

це: ВИШЕКРУНА и ВЛАДИСАВЉЕВ, ћерке, зетови, унуци и праунуци

(68/273089)

20. фебруара 2019. навршава се годину дана откако те
нема

ИВАН РАДОНИЋ ЦРНОГОРАЦ

Време пролази, туга остаје.
Супруга МИРОСЛАВА

(72/273113)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА

ЛАЦКОВ
12. II 2014 – 12. II 2019.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(81/273144)

IN MEMORIAM

КЕ РЕ БИЋ

МА РИ ЈА ДРА ГАН ЂОР ЂЕ
1935–1987. 1961–1997. 1933–2017.

Жи ви те у на шим ми сли ма.

ЗО РАН с по ро ди цом

(85/273161)

СЕЋАЊЕ

МИЛУТИН

МИЛОШЕВИЋ
2008–2019.

С љубављу и пошто-
вањем ћерке ЉУБИ-
ЦА и МИЛОМИРКА
са породицама

(4/272888)

Преминуо је наш вољени

КОСТА ПЛАВШИЋ
Заувек ће остати у нашим срцима.

Супруга, ћерка, зет, унуци, праунуци
и синовац са породицом

(43/273012)

Последњи поздрав

течи

КОСТИ

ПЛАВШИЋУ

од породице БАБИН

(47/273016)

Последњи поздрав

КОЈИ

од БАНЕТА
и МИЛЕСЕ

(62/273069)

МИЛИЦА

ГОЈКОВИЋ
1948–2019.

Заувек захвална за

твоју доброту, љубав

и бригу.

Ћерка НЕВЕНКА

(40/273003)

МИЛИЦА
ГОЈКОВИЋ

Сачуваћемо те у сећању.
С љубављу твоји ГОЈКО-
ВИЋИ: ЗОРАН, ОЉА и
БЛАГОЈЕ (41/273004)

С великим болом и тугом опростили смо се од
нашег супруга, оца и деке

СТАМЕНКА КРСТИЋА

За нас си бесмртан.
Уз тебе смо научили шта значи доброта, поште-
ње, љубав и поштовање.
Заувек ћемо те волети и чувати у нашим срцима.

Супруга ГОРДАНА, синови АЛЕКСАНДАР
и ДАРКО, снаја СЛАЂАНА и унук ВОЈИН

(84/273158)

300-820

Последњи поздрав драгој

БОЖАНИ ЖУЛА
васпитачица у пензији

1939-2019.

Отишла си код својих најмилијих.

Почивај у миру.

Сећање на тебе чуваће сестра ВЛАДИСЛАВА

и сестричине ЈАСНА, АЛЕКСАНДРА и

ЕЛИЗАБЕТА

(76/273124)

Нашој драгој

нани БОЖАНИ

МИЛИЦА, МАРИНА, ЗОРИЦА, 

ПЕРА и ЗАГОРКА

(83/273154)
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18. фебруара 2019. године навршавају се две године откада

није више са нама супруг, отац и деда

БРАНИСЛАВ НОЛИЋ

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији: супруга ЖАНА, син ДЕЈАН, ћерка НАТАША,

унуци МАРКО и МИХАЈЛО и сестра ВЕРА

(11/272921)

СЕЋАЊЕ

ДАНИЦА АТАНАСОВСКИ
15. II 2016 – 15. II 2019.

С поносом ћемо те помињати, по добром памтити и во-
лети. Твоји најмилији

(20/272939)

25. фебруара 2019. навршава се пола године

откада нас је напустио наш драги деда, супруг,

отац, брат и стриц

ДУШАН ТЕРЗИЋ
25. VI II 2018 – 25. II 2019.

Време пролази и све више недостајеш.

17. фебруара 2019, у 11.30, посетићемо његову

вечну кућу на Старом православном гробљу.

У срцу твојих најмилијих: супруге БРАНКЕ,

ћерке СНЕЖАНЕ, унука ВИКТОРА, брата

ЖАРКА, снаје ДАНЕ, братанице МАРИЈЕ и

братанца МИЛАНА са њиховим породицама
(21/272948)

Прошле су две тужне

године откада није са

нама супруг и отац

ДРАГОМИР

ЂУРИЋ
1943–2019.

Не постоји време ко-

је ће избрисати нашу

тугу и бол и велику

празнину која ника-

да неће проћи.

Супруга ТАЊА, син

МИЋА и ћерка КАЋА

(25/272958)

17. VI II 2018 – 17. II 2019.

ДРАГАН ВЕЛАШЕВИЋ

Супруга ВЕРА, ћерка ВАЊА и син ВУК

(38/272984)

ПРЕДРАГ ИЛИЋ ПЕДА

Деветнаест година како ниси са нама... Недоста-

јеш!

Супруга МИЛЕНА и кћерка АЛЕКСАНДРА

са породицом

(31/272972)

ЛИДИЈА РАНЧИЋ
дипл. фармацеут

1. IV 1955 – 16. II 2015.

Ниси нити можеш бити заборављена.

Твоја ЗОЋА

(37/272979)

У суботу, 16. фебруара 2019, у 11 сати, на

омољачком гробљу одржаће се шестоме-

сечни помен нашем

ЈОСИПУ ЛУКИЋУ
1947–2018.

Супруга ЦИЦА и ћерка РАДА и син

МИЛОРАД с породицама

(35/272978)

ПОМЕН

ЈОСИП

ЛУКИЋ
1947–2018.

Снаја АНИЦА

и синовац АЛЕКСА

(36/272978)

14. фебруара навршава се година откако није

међу нама

РАДМИЛА КОВАЧЕВИЋ

Помен ће се одржати 16. фебруара на Старом

православном гробљу, у 10.30.

С љубављу и поштовањем син САША, снаја

ОЛИВЕРА и унука АНЂЕЛА

(58/Ф)

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР

САНАДЕР
Време не може да из-
брише прошлост и се-
ћање на тебе.
Увек у мислима брата
МИРОСЛАВА с поро-
дицом

(59/273057)

Не заборављамо Те

СОФИЈА ЈЕЛА

АНЂИЋ
1914–1987.

Породице АНЂИЋ из

Панчева, Иванова и

Ванкувера

(60/273060)

IN ME MO RI AM

ТОМА

МИРЧОВ
14. II 2013 – 14. II 2019. 

Неизмерно недоста-

јеш. Остала су сећа-

ња, дивне успомене и

ти у мом срцу и мо-

јим мислима.

ЉИЉА

(63/273072)

21. фебруара 2019. навршава се десет година откада
ниси са нама

ЧЕДО МАРЈАНОВИЋ
рођ. 1937.

Чувамо те од заборава.
Твоји најмилији

(52/273044)

Сећање на

РАДОСЛАВА

СИМИЧИЋА
2000–2019.

Његови најмилији

(64/273076)

19. фебруара 2019. навршава се шест месеци от-

када није са нама наша вољена

ЈЕЛИЦА ВУЈАСИНОВИЋ

Заувек ће живети у срцима и мислима њених

најмилијих: ћерки ДАНИЈЕЛЕ и МИЛИЦЕ, зета

ЗОРАНА и унука МАРИЈЕ и СОФИЈЕ

(65/273079)

У суботу, 16. фебруара
2019, у Житорађи, да-
ваћемо шестомесе чни
помен

ТОМИСЛАВУ

ТОМИЋУ
1947–2018.

Син САША и ћерка ДА-
НИЈЕЛА с породицом

(69/273100)

Прошло је шест месеци али туга неће никада

ДРАГАН ВЕЛАШЕВИЋ ДИДА
6. II 1960 – 17. VI II 2018.

БРАНКИЦА, ЈЕЛЕНА и ОГЊЕН

(82/273151)

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.

П
О

П
У

СТ
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СЕЋАЊЕ

КОСТА
Мише

СТОЈНОВ
1927–2009–2019.

Тата, прошло је већ
десет година.

Ћерка ЈЕЛИЦА
са породицом

(1/272636)

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ Радмиле ФОРГО БАНЕ
1984–2019.

Био си нам прва и највећа радост.

Остала су сећања и вечита туга.

Успомене и љубав остају заувек.

Мајка РАДМИЛА и отац ДРАГОМИР

(2/272572)

Прошло је осамнаест месеци вољени

ВЛАДИМИР ТОПИЋ

9. V 1980 – 17. VI II 2017.

Сваки секунд у мислима си нашим, недо-

стајеш неиздрживо, волимо те бескрајно

и шире и даље од свемира.

Твоји: мама, тата, сестра и баке

(3/272730)

РАДУЛЕ РАДУЛОВИЋ

Не могу да верујем, осам година како си ме оста-

вио саму. Ја утеху тражим на старим стазама ку-

да смо заједно срећни ходали, држећи се за ру-

ке. Сад обилазим твоје вечне дворе надајући се

да ћеш ми отворити.

Воли те твоја тужна супруга ЈОКА

(5/272891)

Четрдесетодневни помен

АЛЕКСАНДАР
ЈОВАНОВИЋ

Тужни кумови

породица ПРЕДОЈЕВИЋ
(6/272900)

16. фебруара 2019. годишњи помен нашој

ВЕНИЈИ СТОИЛКОВСКИ

Много нам недостајеш. Празно је.

Твоја породица
(7/272913)

Драги мој много вољени оче

ЛУКИЋ Саве ВЛАСТИМИР
И даље ми једнако недостајеш. Ти си величина која

се не заборавља. Човек кога је красило поштење,

храброст, доброта, љубав и поштовање. Ти си био и

остао идол правог Србина. Хвала ти Оче на свему.

Стално те носимо у срцу и души.

Ћерка ЉИЉАНА, зет СТЕВА, унуке

НИНА и САНДРА
(8/272916)

ВЛАСТИМИР

ЛУКИЋ
14. II 2004 – 14. II 2019.

С љубављу и поштова-
њем чувамо те од забо-
рава.

Унуке ИВАНА
и СВЕТЛАНА

с породицама

(9/272918)

16. фебруара 2019, у 11 сати, на гробљу Котеж,

даваћемо једанаестогодишњи помен нашем во-

љеном

ОЛИВЕРУ МЕСАРОШУ
1966–2008.

С љубављу мајка РОСА, син ГАБРИЕЛ, НЕДА

и деца и сестра САНА с породицом

(10/272920)

Једногодишњи помен

ЈЕЛЕНА

ЈОВИЧИЋ
19. II 2018 – 19. II 2019.

Излазак на гробље је

15. фебруара у 11 сати.

Њени најмилији
(12/272922)

Сећање на драге родитеље

ВЕЉКОВИЋ

ВУКОСАВА и ВИДОЈЕ
1936–1992. 1927–2009.
Ћерка СНЕЖАНА и син СИНИША с породицама

(15/272929)

МАРИЦА

АРАМБАШИЋ
1933–2015.

Заувек са нама.

Твоји синови

(19/272938)

20. фебруара 2019. навршиће се година

откако није са нама наш драги

МОМИР ПАВЛОВИЋ

Година туге и бола...

Помен ће се одржати 16. фебруара, у

11.30, на Старом православном гробљу.

Вечно ожалошћени: супруга ЈЕЛЕНА,

ћерка ИВАНА и син ВЛАДИМИР СА ПО-

РОДИЦАМА

(22/272950)

16. фебруара 2019. на-
вршавају се две године
откако није са нама наш
вољени

ЖИВОМИР
СИМИЋ
МИРКО

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Твоји најмилији
(26/272981)

БУДИМИР

ЋУРЧИЋ

20. фебруара навр-

шава се шест година

од смрти нашег воље-

ног супруга и оца.

Најмилији

(27/272966)

У суботу 16. фебруа-
ра 2019. навршава се
петнаест година од
смрти мајке и баке

ИЛОНЕ

ПЕТРИЋ

Ћерка са децом
и унуцима

(28/272960)

У суботу се навршава

четрдесет дана од

смрти нашег вољеног

АЛЕКСАНДРА

ЈОВАНОВИЋА

Његова породица

(32/272973)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНЧЕ

ЈОЦИЋ
1991–2019.

Заувек у нашим ми-

слима.

Твоји најмилији

(49/273017)

У суботу, 16. фебруара, у 10 сати, даваћемо по-

лугодишњи помен нашој вољеној

МИЛИЦИ МАКСИМОВИЋ
1939–2018.

Твоји најмилији

(51/273037)

Десет година није са нама наш

ГОРАН ЛУПИНКА ГОГА
1970–2009.

Твоји: мама, тата и брат

(53/273046)

МИЛИСАВ

ПАВЛОВИЋ

И после двадесет пет

година недостајеш нам.

Супруга АНА, ћерка

МАРИЈА и син

ПЕТАР са породицама

(54/273054)

Пролази година отка-

ко си од нас отишла

ЗОРА

СТОЈАНОВСКА
1950–2018.

Драга и вољена ниси

отишла из наших срца.

Твоји најмилији
(48/4802)
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Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Веома повољан период је пред
вама. До изражаја долази ваша
реторика, те ћете успети да се из-
борите за позиције које вам и
припадају. Биће мањих пробле-
ма у породици, али успећете да
све доведете у ред. Можда и није
све баш онако како вам се чини.

Период је веома повољан за ре-
шавање питања финансија. Врло
је вероватно да ћете добити неку
понуду из иностранства, а мо-
жда чак и новчану помоћ да кре-
нете у реализацију својих идеја.
Уживајте у љубавном заносу.

Осећате као да трчите маратон, а
циљ никако да видите. Потребно
је да направите нови план и да га
се придржавате. Почните озбиљ-
није да се бавите свим стварима
које сте започели. Мањи новчани
добитак ће вас орасположити и
затвориће неке рупе.

Битно је да се дистанцирате од
трачева и такозваних добрих на-
мера појединих људи из окруже-
ња. Треба бити толерантан, али
не на своју штету. За оно за шта
сте у праву, јасно иступите и по-
кажите зубе. Веома сте страсни
ове седмице.

Копате већ дуже време и рукама
и ногама да бисте се домогли за-
цртаног положаја. Користите се
више логиком него предосећа-
јем. Новац вам долази на чудан
начин. Добро размислите пре не-
го што се упустите у авантуру, по-
готово ако сте заузети.

Ако вам се укаже прилика за пут у
иностранство крајем седмице, оба-
везно и без двоумљења крените.
Помоћ пријатеља или члана поро-
дице сигурно ће стићи, па ћете мо-
ћи да реализујете планове. Много
(не)планираних сусрета може про-
менити ваш љубавни статус.

Очекујете неки новац, али он ће
каснити. Нисте у овом тренутку
спремни да самостално делујете,
започињете нови посао или ула-
жете, јер постоји велики ризик од
губитка. Ако сте у љубавној диле-
ми, решите је тако што ћете наћи
нову особу или све прекинути.

Опет вас хвата оно ваше лудило
које од мале ватре може да на-
прави велики пожар. Реагујете
превише емотивно и енергично,
што може изазвати сукобе. Ако
можете, узмите краћи одмор.
Сумњате у партнера, мада је ве-
ћина сумњи без основа.

Шта год да планирате и ма коли-
ко примамљиво то изгледало,
примирите се још мало. Решење
ће доћи само од себе и имаћете
могућност да бирате. Решавајте
административне проблеме. Вео-
ма повољан период за љубавне
играрије.

Ако размишљате о куповини не-
кретнине или промени места жи-
вљења, стрпите се још мало.
Концентришите се на посао, јер
је пред вама повољан период за
већи финансијски добитак. Пази-
те да не направите грешку и оста-
нете без партнера због авантуре.

Помало сте расејани и растрзани
на више страна. Клоните се ри-
зичних пословних подухвата и по-
зајмица. Располажите само оним
што тренутно имате. Пролонгирај-
те потписивање важних уговора,
ма колико супротна страна инси-
стирала. Наглашена емотивност.

Бићете изузетно речити и прово-
кативни, па вас то може мало ко-
штати. Све оно што већ дуже вре-
ме бацате под тепих, ма о чему
да је реч, коначно мора да се ре-
ши, поготово ако су у питању не-
ка некретнина, земља или неко
нерешено наследство.

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)
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ИНФО/ЗАБАВА

СКАНДИНАВКА

РЕШЕЊА – Скандинавка:смоница, линотип, алати, е, тема, ур, ино,
бск, на, рота, адвокат, редов, Салерно, Твен, ом, рис, мпи, аћ, Јорк, н,
радар, Крушево, антимон. Укрштеница:идеалист, кормилар, алас,
Ита, кор, анис, ов, бедра, опере, т, е, акант, Пирот, ам, Иран, апа, лав,
Ахен, одабрати, гангстер. Судоку:928457163, 463198275, 157326489,
592841637, 784263591, 631975842, 349582716, 875619324,
216734958. Анаграм:Нада Малек. Испуњаљка:поданост, коначити,
дигнитет, ревизори, наредник, тиранија, кварилац  (коначно решење:
„Покондирена тиква”, Стерија).

СУДОКУ

9 2 4 7 1 6

4 9 2 7

3

9 8 7

8 6 9

6 5 4

2

7 5 1 4

1 6 7 4 5 8

Слогови: ВИ, ДА, ДИГ, ЗО, ЈА,
КВА, КО, ЛАЦ, НА, НА, НИ, НИ,
НИК, НОСТ, ПО, РА, РЕ, РЕД, РИ,
РИ, ТЕТ, ТИ, ТИ, ЧИ.

ВОДОРАВНО: 1. приврженост,
oданост, 2. нoћити, преноћити
(турц.), 3. углед, достојанство
(лат.), 4. инспектори, контролори,
5. подофицирски чин у старој
српској војсци, 6. окрутна влада-
вина, 7. онај који нешто квари.

На обележеним пољима добија
се назив једне комедије чувеног
Вршчанинa, правника, профе-
сора и комедиографа Јoвана
Поповића (нa слици) и његов
општепознати надимак.

АНАГРАМ

ПИСАЦ

Скице о људима
и још нешто више

НЕКА духом МЛАДА
списатељка пише.

//////
МОЧВАРНО

ЗЕМЉИ-
ШТЕ

НАША
ФИЛМСКА

ДИВА

НА ОНУ
СТРАНУ

МУЗИЧКО
СЛОВО

СПИЛБЕР-
ГОВ ВАН-
ЗЕМАЉАЦ

РИМСКИ:
101

ВРСТА
УДАРЦА 
У БОКСУ

ЗЕМЉА
ГЛИНА-

СТОГ
САСТАВА

ШТАМ-
ПАРСКА

МАШИНА

ПРИБОР 
ЗА РАД

(мн.)

2. ВОКАЛ
ПРЕДМЕТ
НА ПРАВ.

ФАКУЛТЕТУ

ПРЕДМЕТ
НЕКЕ 

РАСПРАВЕ

УРОШЕВАЦ
ВИШЕ-

СТРУКО
СТАБЛО

ДРУГО,
ОСТАЛО

БЕОГР. СПОРТ.
КЛУБ (скр.)

ФРАНЦУСКИ 
ВАЈАР (Огист)

ПРЕДЛОГ
УЗ 

ЛОКАТИВ

ВРХОВНИ
СУД ПАПЕ

ГРАД У МА-
КЕДОНИЈИ

БРАНИЛАЦ
У СУДСКОМ
ПОСТУПКУ

//////
ОБИЧАН
ВОЈНИК
ПАРТИЈА 

СЛОВО
ГРЧКОГ

АЛФАБЕТА

ГРАД 
НА ЈУГУ

ИТАЛИЈЕ
С О

АМЕРИЧКИ
ПИСАЦ
(МАРК)

МЕРА ЗА
ЕЛ. ОТПОР
ЕЛЕКТРОН.
СПОЈНИЦА 

М

ДИВЉА
МАЧКА

Р

МЛИН. ПЕК. ИН-
ДУСТРИЈА (скр.)

ГРАД У
РУМУНИЈИ

И

ПРВО И 23.
СЛОВО
АЗБУКЕ

А

ГРОФОВИЈА У
ЕНГЛЕСКОЈ
ГЛУМИЦА
РОМАН

К

СИМБОЛ
АЗОТА

Н

РАДИО-
-ЛОКАТОР

РАЧУН
(скр.)

Р

ГРАД У
МАКЕДО-

НИЈИ

ЈЕДАН
МЕТАЛОИД

УКРШТЕНИЦА

1
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4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ВОДОРАВНО: 1. човек који тежи савршенству, 2. члан бродске поса-
де, крмар, 3. речни рибар – име глумице Рине, 4. скуп дипломатских
представника акредитованих у једној земљи – врста зачина, 5. општин-
ско веће (скр.) – део ноге од кука до колена (мн.), 6. музичка сценска
дела – ознака за тону, 7. други вокал – медитеранска биљка, 8. град на
југоистоку Србије – део коњске опреме, 9. азијска арапска држава – не-
пријатан мирис, задах, 10. звер из породице мачака – град на северу
Немачке, 11. извршити избор, 12. амерички разбојник.

УСПРАВНО: 1. било како – завршна реч, поговор, 2. насеље у оквиру
града Панчева – султанов указ, 3. државна благајна (лат.) – помични
зид, заклон, 4. ауто-мото савез (скр.) – енглески филозоф (Френсис) –
ознака за Београд, 5. име глумца Марвина – сода-вода – уметност
(лат.), 6. македонски национални празник – врста полудрагог камена,
7. шумски бог с козјим ногама и малим роговима (мит.) – украсна зид-
на облога (мн.), 8. лице на које се вуче меница – фин начин понашања.

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

Ка ча рев ци
Ови штен ци су пре жи ве ли
нај го ре хлад не да не на ка -
ча ре вач ким ули ца ма без
за кло на и на кон што су спа -
се ни, са да је вре ме да им
не ко пру жи не што не у по -
ре ди во леп ше.

Нај ве ћи про блем је то
што ће „мал ци” има ти сме -
штај још ве о ма крат ко вре -
ме, бу ду ћи да осо ба ко ја их
је про на шла не мо же ду же
да их за др жи.

Сви за ин те ре со ва ни за удо мља ва ње ових слат ки ша има ће
обез бе ђен пре воз и не ко ли ко ки ло гра ма гра ну ла, а све дру ге
ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 063/826-79-60.

Ци ле
Јед но од ше сто ро ба че них ку -
чи ћа, и то усред ове хлад но -
ће, хит но тра жи дом. До ста
му је при вре ме них сме шта ја,
па би са да же лео озбиљ не га -
зде ко ји ће за и ста истин ски
бри ну ти о ње му.

Деч ко ња је три ме се ца стар,
очи шћен од па ра зи та, а за
ње га су обез бе ђе не и све вак ци не. При том, ве о ма је раз и -
гран и ве сео, па ће са свим си гур но би ти пра ви дру гар кад
по ра сте.

Кон такт-те ле фон је 063/194-59-01.

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.

Ка ме ра аа! То о он! Иде е е мо! И
то пра вац у 1934. го ди ну!

А та мо, на бе о град ској вре -
лој кал др ми, бук тао је же сток
об ра чун две ју опа ких бан ди. С
јед не стра не он да шњи тај кун
Алим пи је Ми рић и нар ко-ди -
лер под кон спи ра тив ним име -
ном Ка лу ђер, а с дру ге ње гов
до ју че ра шњи глав ни опе ра ти -
вац – Кро јач.

У јед ном тре нут ку кон вој ро -
бе Ка лу ђе ро ве фир ме „При зад”
за у ста вља Кро ја че ва за се да. Та -
да кре ће пра ва дра ма са се ва -
њем пе сни ца и ре вол ве ра у ко -
јој уче ству ју кри ми на лац пре о -
де нут у по па, ла жни мр твац из
сан ду ка и дру ге су ро ве „њу шке”.

Ка ко ће се за вр ши ти тај су -
коб из дру гог ци клу са се ри је
ко ја ни ког ни је оста ви ла рав -
но ду шним – „Сен ке над Бал -
ка ном” – са зна ће мо на је сен,
али сва ко ко се за те као у пан -
че вач ком ста ром је згру у че -
твр так, 7. фе бру а ра, мо гао је
да при су ству је, без сум ње, ан -
то ло гиј ским сце на ма сни ма ња
јед ног од нај ам би ци о зни јих
про је ка та мо жда и од рас па да
Ју го сла ви је.

ПР ВЕ СЦЕ НЕ НА СТАВ КА БЈЕ ЛО ГР ЛИ ЋЕ ВЕ СЕ РИ ЈЕ СНИ МЉЕ НЕ У СТА РОМ ГРАД СКОМ ЈЕ ЗГРУ

СЕН КЕ НАД ПАН ЧЕ ВОМ

Еки па опе ра ти ва ца се у че твр -
так, 7. фе бру а ра, раз ми ле ла по
кал др ми ули ца Ву ка Ка ра џи -
ћа, Ђу ре Јак ши ћа и Ни ко ле
Ђур ко ви ћа, ка ко би бр зин ски
по ста ви ла све што је нео п ход -
но да тај крај вер но на ли ку је
на ме ђу рат ни Бе о град. По ред
тех нич ког осо бља, на сва ком
ко ра ку мо гле су се сре сти бр -
кај ли је у нео бич ним оде ли ма
„мо дел ’930” и са та да не из бе -
жним ше ши ри ма на гла ва ма,
док су се око њих ки ко та ле да -
ме са „уфрћ ка ним” ко са ма.

Арма ни јев бу тик, из ну тра на -
пу цан као и дру где у све ту. То
би и на ма тре ба ло да бу де
смер ни ца, јер има мо све ма -
ње не дир ну тих ам би јен тал них
це ли на као све до чан ства јед -
ног вре ме на. И та ко, због ра -
зно ра зних не па жњи, у Бе о гра -

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ДО МА ЋИ НИ УКУП НИ ПО БЕД НИ ЦИ ДО ЛО ВАЧ КЕ „ВИ НА РИ ЈА ДЕ”

У зна ку двобоја љу тих „шпри це ра ша”
Жи ри про бао 197 
ра зних ви на

У фи на лу цуг од ме ри ли
Мар ко Би ров (25) и
Пе ра Јар ко вач ки (74)
зва ни Мућ ка

На ово го ди шњој, два де сет пр -
вој до ло вач кој „Ви на ри ја ди”
до го дио се ма ли ку ри о зи тет –
пр ви пут је ти ту лу нај бо љег по -
нео до ма ћи про из вод. У пи та -
њу је бе ло ви но сор те шар до -
не, ко ју су за јед нич ки на пра -
ви ли чла но ви Удру же ња ви на -
ра и ви но гра да ра „Све ти Три -
фун”, ор га ни за то ра ове ма ни -
фе ста ци је.

Њи хов пред сед ник Бог дан Ан -
ку цић на во ди да је по но сан на
тај успех бу ду ћи да су то од лу -
чи ли нај е ми нент ни ји по зна ва -
о ци бож јег нек та ра у окру же њу.

– Жи ри је пред во дио Ни ко ла
Ле кић, тех но лог агро кул ту ре и
не ка да шњи ди рек тор „Вр шач -
ких ви но гра да”. И по ла чла но -
ва ко ми си је од укуп но је да на е -
сто ро струч ња ка чи ни ли су бив -
ши за по сле ни у том пред у зе ћу,
док су пре о ста ли до шли из вр -
шач ке ено ло шке ста ни це. Ни је

им би ло ни ма ло ла ко с об зи -
ром на то да су мо ра ли да оце -
не сто де ве де сет се дам узо ра ка,
али су пре ма оп штем ми шље -
њу тај за да так ква ли тет но и по -
ште но оба ви ли – ка же Ан ку цић.

Удар ног да на „Ви на ри ја де”,
у су бо ту, 9. фе бру а ра, про гла -
ше ни су и сви до бит ни ци на -
гра да, па је у на ве де ном из бо -
ру за нај бо ље бе ло удру же ње
„Све ти Три фун” за вре де ло ве -
ли ку злат ну ме да љу и ти ме по -
ста ло и све у куп ни по бед ник
ма ни фе ста ци је. Дру ги у тој ка -
те го ри ји био је Јан ко Ма јор -
ски, а тре ћи су би ли Ђу ра и
Дар ко Мир ко вић из Пан че ва.
Код цр ве них ви на је Ви на ри ја
„Ста ни ми ро вић” из ја буч ког
удру же ња „Грозд” с ку па жом
мер ло-ка бер не би ла ис пред по -
ме ну тих Мир ко ви ћа и, та ко ђе,
Пан чев ца – Ђор ђа Дра га на. Пр -

во и дру го ме сто код ро зеа за у -
зе ла је пан че вач ка ви на ри ја
„Ци ган ске до ли не” Де ја на Пу -
ше ље, док су Мир ко ви ћи овог
пу та би ли тре ћи. И на кра ју,
нај бо ље де серт но ви но (од ма -
ли не) има ла је Ру жи ца Шмит,
ис пред бер ме та Пан чев ке Би -
ља не Ми оч и Бо шка Ко ји чи ћа
из Ор ло ва та.

Тог да на пре под не на пи -
јач ном тр гу из ла га ли су мно ги
ви на ри из До ло ва, Ја бу ке, Пан -
че ва, за тим пче ла ри, ов ча ри,
про из во ђа чи ра зних ру ко тво -
ри на, као и „До лов ке”, ко је су
по но во из не ле сво је на да ле ко
по зна те штру дле. Би ло је ле пе
по ну де за љу би те ље пи ћа, хра -
не и опу ште не ат мос фе ре.

А на ро чи то су на сво је до -
шли они ко ји баш обо жа ва ју
бе ло ви но. И то пре се че но ки -
се лом во дом.

Као и ра ни јих го ди на, шпри -
це ра ши су се над ме та ли у бр -
зи ни екс и ра ња из ча ше од два
де ци ли тра. Нај пре су се осмо -
ри ца огле да ла у „дво бо ји ма”,
да би се по бед ни ци са ста ли у
по лу фи на лу, на кон че га су ча -
ше укр сти ла дво ји ца нај бо љих,
пра ће ни ова ци ја ма мно го број -
не пу бли ке – Мар ко Би ров (25)
и Пе ра Јар ко вач ки (74) зва ни
Мућ ка. По уз ви ки ва њу су диј -
ске ко ман де „три, два, је дан”
три јум фо ва ла је мла дост. Мар -
ко, ко ји је ча шу ис ка пио и за
не ки де лић се кун де бр же од
так ма ца спу стио на сто, при -
знао је да рет ко пи је ви но, јер
му је не у по ре ди во ми ли ји пе -
ну ша ви јеч ме ни на пи так.

С дру ге стра не, Јар ко вач ки,
ко ји је до сад по бе ђи вао че ти -
ри пу та, ка ко сам при зна је, ре -
дов но „тре ни ра”.

– Сва ко днев но у про се ку „уби -
јем” ли тру. А пр ву ча шу од мах
ују тро на пра зан сто мак. На кон
то га ла га но пи јуц кам уз ме зе –
сла ни ни цу, сир, ја ја... И што је
нај бит ни је, здрав сам као дрен
– ис ти че овај До ло вац.

По том су сви за ин те ре со ва -
ни мо гли да до би ју мла ди це
ви но ве ло зе ко је им је удру же -
ње „Све ти Три фун” бес плат но
де ли ло. Ка сни је тог да на, уз
бо гат про грам, по де ље не су на -
гра де нај бо љи ма, док је за ве са
на ово го ди шњу „Ви на ри ја ду”
спу ште на, као и увек до сад, у
че твр так, 14. фе бру а ра, на дан
њи хо ве сла ве.

ду је из не ке ста ре епо хе остао
је ди но Ко сан чи ћев ве нац. Сто -
га би ве ли ка ште та би ла да се
ово не са чу ва, па апе лу јем на
ва ше са да шње и бу ду ће вла -
сти да то не упро па сте – ис ти -
че Бје ло гр лић.

Ипак, он не кри је ка ко му је
Пан че во увек би ло атрак тив но
за сни ма ње, па по сто ји мо гућ -
ност да ов де бу де ура ђен још
је дан кор пус сце на из овог на -
став ка се ри је ко ји тре ба да бу -
де за вр шен до кра ја апри ла,
док се по че так еми то ва ња оче -
ку је у сеп тем бру.

На по слет ку, овај бли ски ко -
ле га пре го ди ну да на пре ми -
ну лог Не бој ше Гло гов ца био је
из ри чит у ве зи с још увек не -
ре а ли зо ва ном ини ци ја ти вом да
се име ну Кул тур ног цен тра
Пан че ва до да и име слав ног
пан че вач ког глум ца.

– Ја сам убе ђен да ће се то
до го ди ти под овом или не ком
сле де ћом вла шћу – по ен ти ра
Бје ла.

– Ва ше ста ро је згро нам је
ве о ма при клад но за то, иа ко у
ве зи с ње го вим очу ва њем ов -
да шњим град ским ар хи тек та -
ма мо рам што шта да за ме рим,
ре ци мо по ста вља ње мо дер них
све тиљ ки и кли ма-уре ђа ја на
ста ре згра де. При ме ра ра ди,
не ке сце не „Мон те ви деа” сни -
ма ли смо у јед ном де лу Те не -
ри фа под за шти том Уне ска.
Они су то ли ко па жљи ви да ни -
је дан еле мент – од ра све те до
из ло га – ни је смео да бу де дру -
га чи ји од оног из ори ги нал -

СТА РИ „ФОРД” ВЕЋ „ГЛУ МИО”

По ред мно гих во зи ла, у сни ма њу се ри је „Сен ке над Бал ка -

ном” по себ но ме сто за у зео је олд тај мер мар ке „форд А”, про -

из ве ден 1930. го ди не, ко ји се већ по ја вљи вао у мно гим

се ри ја ма: „Грех мо је мај ке”, „Ра ње ни орао”, „Сва та рав ни -

ца”, „Ми рис ли пе на Бал ка ну”...

Ње гов вла сник ка же да је овај при ме рак ку пио у Не мач -

кој, у не ис прав ном ста њу, пре се дам на ест го ди на... Ра ни је

је при па дао га зда ма фа бри ке „Ба јер” из Ле вер ку зе на, а про -

из ве ден је за европ ско тр жи ште у пе ри о ду 1928–1930, с мо -

то ром од 2.000 ку би ка и три бр зи не, па мо же да по стиг не

до 60 ки ло ме та ра на сат.

А он да из јед не од не ко ли ко
камп при ко ли ца ис ка че Не над
Је здић у ко жном ман ти лу, па
за њим при лич но раз ба ру шен
лик у све ште нич кој одо ри (Ми -
лан Гве ро), ко ји у иш че ки ва њу
по чет ка сни ма ња „ва ри” је дан
„марл бо ро” за дру гим, док се
не да ле ко ода тле уве ли ко му ва
и Мар ко Жи вић. Јед ног мо -
мен та Је зда, у пре по зна тљи вом
ма ни ру, по чи ње да те ра ше гу
гла сно ими ти ра ју ћи по па (Гве -
ра). У је ку до вр ша ва ња по след -
њих при пре ма пред про бу

Сцена обрачуна предратних београдских бандиСцена обрачуна предратних београдских банди

Олдтајмер из 1930. и Кројач Језда из 1934. годинеОлдтајмер из 1930. и Кројач Језда из 1934. године

Бјела режираБјела режира

Искуство vs младостИскуство vs младост

појављу је се и Го ран Бје ло гр -
лић, ко ји је, ка ко сам по твр ђу -
је, ро ђен баш у Пан че ву. Не ду -
го за тим еки пи се ко нач но при -
дру жу је ње гов брат Дра ган,
идеј ни тво рац све га ово га.

Чу ве ни Бје ла, иа ко га баш
не би је глас да је лак на кон -
так ту с ме ди ји ма, ни ма ло се
ни је дво у мио да ли да из дво ји
пар чен це дра го це ног вре ме на
ка ко би иза шао у су срет на -
шем ли сту.

Нај по пу лар ни ји Ба ран ђа нин
на по чет ку раз го во ра об ја шња -
ва ка ко су он и чла но ви број не
еки пе ов де да сни ме не ке од
по чет них ка дро ва об ра чу на бан -
ди у пр вој епи зо ди дру гог де ла
се ри је. Под се ћа ња ра ди, пр ва
се зо на за вр ше на је та ко што је
Кро јач на пу стио глав ног ше фа
ма фи је Ка лу ђе ра, па у на ве де -
ним сце на ма Кро ја че ви „ја та -
ган мал ци” на па да ју то вар Ка -
лу ђе ро ве фир ме, а тај рат по -
тра ја ће то ком це ле се ри је.

ног вре ме на. Без об зи ра на то
што се иза ста рин ске фа са де
не ке од тих згра да на ла зи



сти за до вољ ни по сле го сто ва -
ња у Но вом Са ду, јер је Бо јан
Кр сто вић по вре дио ко ле но, па
је ње го во над ме та ње у КЛС-у
си гур но за вр ше но. Пред на ма
је још јед но те шко го сто ва ње,
јер иде мо у Ужи це. Сло бо да је
из ван ре дан тим, по бе ди ла је
све пр во пла си ра не еки пе, а ат -
мос фе ра у ње ној дво ра ни баш
је вру ћа. Не ће нам би ти ни ма -
ло ла ко, али не ће мо от пу то ва -
ти с бе лом за ста вом – ре као је
у те ле фон ском раз го во ру шеф
струч ног шта ба Та ми ша Бо јан
Јо ви чић.

Због игра ња фи нал ног тур -
ни ра Ку па Ср би је иду ћег ви -
кен да не ће би ти пр вен стве них
окр ша ја. Тим из на шег гра да
го сто ва ће у Ужи цу у уто рак,
19. фе бру а ра.

Та миш је у Но вом Са ду играо
у са ста ву: Сте фан Ми тро вић
(16 по е на), Алек са Ча бри ло
(13), Алек сан дар Ил кић (пет),
Са ша Ра до вић (че ти ри), Бо јан
Кр сто вић (два), Ду шан Кне же -
вић (13), Алек сан дар Тор њан -
ски (осам), Ми ло је Шу шић (че -
ти ри), Бра ти слав Је ко вић (се -
дам), Иван Сми ља нић (19) и
Бра ни слав Ла бу до вић (че ти ри
по е на).

– Че сти там мом ци ма. Оства -
ри ли смо вред ну и ве о ма ва -
жну по бе ду. Игра ли смо до бро
од по чет ка до кра ја утак ми це.
Би ла је то мо жда нај бо ља де -
фан зив на пар ти ја на шег ти ма
ове се зо не. Мла ди игра чи су
по но во ис ко ри сти ли при ли ку
и до не ли но ву енер ги ју у тим.
На жа лост, ни смо у пот пу но -

„Ди зел ка” уско ро 
пу ту је у Бу дву

Ду шан Бе лић спорт ски
ди рек тор „бр зог во за”

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра и Ди -
на ма 1945 вред но се при пре -
ма ју за на ста вак пр вен стве не
тр ке у Срп ској ли ги гру па „Вој -
во ди на”. Про лећ ни део шам -
пи о на та у тре ћем ран гу так ми -
че ња за ка зан је за 9. март, па
тре не ри Го ран Мр ђа и Ду шан
Ђо кић има ју до вољ но вре ме на
да скло пе „мо за и ке” ко ји ће за -
до во љи ти по кло ни ке нај ва жни -
је спо ред не ства ри на све ту у
на шем гра ду.

По пу лар на „ди зел ка”, ко јом
успе шно „ко ман ду ју” пред сед -
ник Зо ран На ун ко вић и ди рек -
тор Не над Бој ко вић, по ред то га
што вред но ра ди у сва ком сег -
мен ту, уско ро се при пре ма и за
од ла зак ван Пан че ва – на сед -
мо днев не при пре ме у Бу дви.

Др жав но пр вен ство
у кро су – нај бо ље
ор га ни зо ван до га ђај

Цео Бал кан у на шем
гра ду?

Нај у спе шни јим пред став ни -
ци ма срп ске атле ти ке уру -
че на су за слу же на при зна ња
за ре зул та те оства ре не то -
ком про шле го ди не. Све ча -
ност ко ју је ор га ни зо вао
Атлет ски са вез Ср би је одр -
жа на је у про сто ри ја ма Хо -
те ла М у Бе о гра ду.

– Иза нас је го ди на у ко јој
је Ива на Шпа но вић осво ји ла

злат ну ме да љу на Свет ском
пр вен ству у дво ра ни и та ко
ушла у исто ри ју као пр ви
атле ти чар из на ше зе мље ко -
ји се оки тио нај сјај ни јим од -
лич јем на нај ве ћој атлет ској
смо три. Тај успех пра ти још
59 ме да ља ко је су осво ји ли
на ши ре пре зен та тив ци на ме -
ђу на род ним так ми че њи ма то -
ком про те кле го ди не. Нај ве -
ће за слу ге за успех до ма ће
кра љи це спор то ва има ју атле -
ти ча ри и њи хо ви тре не ри, ко -
ји су сво јим вр хун ским ре -
зул та ти ма на до ма ћем и ме -
ђу на род ном ни воу до ка за ли
да на ша шко ла атле ти ке има
од лич ну пер спек ти ву, што го -
во ри да и љу ди у Атлет ском
са ве зу Ср би је по све ће но ра -
де за бу дућ ност овог спор та –
ре као је на по чет ку све ча но -
сти пред сед ник АСС-а Ве се -
лин Је вро си мо вић.

За нај бо љу атле ти чар ку у
се ни ор ској кон ку рен ци ји иза -
бра на је Ива на Шпа но вић,
док је код му шка ра ца ово
при зна ње за слу жио Стра хи -
ња Јо ван че вић.

– Атлет ски са вез Ср би је ће,
по ред на ци о нал них шам пи -
о на та, и ове го ди не, већ 20.
фе бру а ра, ор га ни зо ва ти
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Ве ли ки три јумф у 
Но вом Са ду

На ре ду те шко 
го сто ва ње у Ужи цу

Утак ми ца ма 20. ко ла про шлог
ви кен да је на ста вље на пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Ко шар -
ка шкој ли ги Ср би је. По сле убе -
дљи вог три јум фа над Ду на вом
на свом те ре ну, мом ци ко је
пред во ди тре нер Бо јан Јо ви -
чић пу то ва ли су у Но ви Сад,
где их је оче ки ва ла увек не у -
год на Вој во ди на.

Осо ко ље ни по врат ком на по -
бед нич ки ко ло сек, Ду шан Кне -
же вић и ње го ви са и гра чи с мно -
го оп ти ми зма оти шли су у Срп -
ску Ати ну, ре ше ни да по при -
ште окр ша ја на пу сте уз диг ну -
тих ру ку. Да на пра ве још је дан
кру пан ко рак ка Су пер ли ги...
И ус пе ли су: Вој во ди на –Та миш
77:95, по че твр ти на ма 21:23,
19:26, 10:23 и 27:23.

Пр вих де сет ми ну та утак ми -
це, ко ју је пра ти ло око 200 за -
љу бље ни ка у игру под обру че -
ви ма у ма лој дво ра ни но во сад -
ског СПЕНС-а, про те кло је у из -
јед на че ној бор би. Ни јед на еки -
па ни је ус пе ла да оства ри осет -
ни ју ре зул тат ског пред ност, али
је тим из на шег гра да ус пео да
бу де успе шни ји бар за је дан кош.

Ду шан Кне же вић и ње го ви
са и гра чи су у дру гој че твр ти ни
за и гра ли још чвр шће, па су по -
ла ко али си гур но по че ли да
„ло ме” Вој во ди ну. Та миш је де -
ло вао си гур но у од бра ни, а ефи -
ка сно у на па ду. Мом ци из на -
шег гра да игра ли су мак си мал -
но ан га жо ва но, од го вор но и ди -
сци пли но вао, па су на по лу -
вре ме оти шли с де вет по е на
„ви шка” – 40:49.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ ТЕ ЧЕ КА СУ ПЕР ЛИ ГИ

АТЛЕТ СКИ СА ВЕЗ СР БИ ЈЕ ПРО ГЛА СИО
НАЈ БО ЉЕ У ПРО ШЛОЈ ГО ДИ НИ

ЛЕ ПО ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА ПА НО НИ ЈУ

Пр вен ство Ср би је у атле ти ци
за ве те ра не одр жа но је у су бо -
ту, 9. фе бру а ра, у Бе о гра ду.

У тр ци на 200 м атле ти чар
Та ми ша Са ва Жи ва нов осво јио
је ти ту лу шам пи о на Ср би је у
дво ра ни за 2019. го ди ну.

Са ва је и ре пре зен та ти вац
на ше зе мље и про шло го ди шњи
уче сник Пр вен ства Бал ка на.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У АТЛЕ ТИ ЦИ 
ЗА ВЕ ТЕ РА НЕ

СА ВА ЖИВАНОВ ШАМ ПИ ОН

ПРИ ПРЕ МЕ ФУД БАЛ СКИХ СРП СКО ЛИ ГА ША

СКЛА ПА ЊЕ ПО БЕД НИЧ КОГ МО ЗА И КА

То тал на до ми на ци ја еки пе
Бо ја на Јо ви чи ћа, ко ји је за јед -
но са сво јим са рад ни ци ма од -
лич но при пре мио тим за овај
ду ел, ви ђе на је по сле од мо ра.
Та миш је над и грао Вој во ди ну
у свим еле мен ти ма ко шар ка -
шке игре у тре ћој че твр ти ни.
Го сту ју ћи игра чи су пот пу но за -
у ста ви ли на па де Но во са ђа на, а
под њи хо вим ко шем пра ви ли
су пра ви „дар мар”. Пан чев ци
су тре ћи пе ри од утак ми це до -
би ли са чак три на ест по е на раз -
ли ке (10:23), па су пи та ње ко -
нач ног по бед ни ка ре ши ли мно -
го пре кра ја утак ми це.

У по след њих де сет ми ну та
мом ци ма ко је пред во ди тре -
нер Бо јан Јо ви чић пре о ста ло
је са мо да ру тин ском игром
овај ду ел при ве ду кра ју.

кон трол на ме ча про тив ОФК-а
Ига ло. Ве ру јем да ће мо и у про -
лећ ном де лу шам пи о на та има -
ти шта да по ка же мо свим љу -
би те љи ма спор та у Пан че ву –
ре као је пр ви чо век Же ле зни -
ча ра Зо ран На ун ко вић.

Под ру ко вод ством ше фа
струч ног шта ба Го ра на Мр ђе
и ње го вих са рад ни ка Иго ра

с БСК-ом су игра ли не ре ше но
1:1, а про шлог ви кен да су са -
вла да ли Вр шац са 2:1. Го ло ве
су по сти гли Ра ди са вље вић и
Ани чић.

То ком зим ског пре ла зног ро -
ка опре му „ди зел ке” су за ду -
жи ли и но ви игра чи. Ми ле кић
и Бо жо вић су до шли из По ле -
та из Љу би ћа, Ман дић је сти -
гао из Вр шца, Пе тро вић из лу -
чан ске Мла до сти, а Ву че тић из
Ин тер на ци о на ла.

Же сто ко се ра ди и у Ди на му
1945. Под ко ман дом тре не ра
Ду ша на Ђо ки ћа фуд ба ле ри па -
кле но тре ни ра ју, а по ред по ја -
ча ња у играч ком по го ну, по пу -
лар ни „бр зи воз” оја ча ва и свој
струч ни ка дар.

Не дав но је на са стан ку чла -
но ва упра ве ФК-а Ди на мо 1945,
ко ме су при су ство ва ли пред -
сед ник Го ран Ја њо вић, те Не -
над Јо ван че вић, Зо ран Ра дој -
ко вић и Алек сан дар Пав ко вић,
од лу че но да функ ци ју спорт -
ског ди рек то ра клу ба оба вља
Ду шан Бе лић. Не ка да успе шан
гол ман, сво ју ка ри је ру је за по -
чео упра во у Ди на му, а ка сни -
је се пре се лио у Бел ги ју, где је
за Сент Тру ден бра нио це лих
де сет го ди на и оста вио не из -

бри сив траг у том клу бу. Бе -
лић је у Сент Тру де ну сво јим
од бра на ма оду ше вља вао љу би -
те ље фуд ба ла, а у не ко ли ко се -
зо на про гла ша ван је за нај бо -
љег гол ма на у Бел ги ји.

– Би ло је не ко ли ко кан ди -
да та за ову функ ци ју, али из -
бор је пао на Бе ли ћа, ко ји има
огром но играч ко ис ку ство, али
и због чи ње ни це да од лич но
по зна је си ту а ци ју у на шем клу -
бу. Ни је би ло те шко до го во ри -
ти се са чо ве ком ко ји је по ни -
као ов де и ду го но сио дрес Ди -
на ма – ис та као је пред сед ник
Ди на ма 1945 Го ран Ја њо вић.

„Бр зи воз” је про шлог ви кен -
да у кон трол ном ме чу из гу био
од Бе жа ни је са 2:0, а тре нер Ђо -
кић је у том су сре ту про ве рио
еки пу у са ста ву: То мић, Мар ко -
вић, Да шић, Вој но вић, Га јић,
Тер зић, Бу ла то вић, Ра шић, Ју -
ри ша, Ар на у то вић, Пе тро вић,
Бла го је вић, Ни ко лић, Си мо но -
вић, Ја ко вље вић, Гли го ри је вић,
Ја вор, Сто ја но вић, Ја њо вић, Те -
ки ја шки, Ву ко вић и Те о фа нов.

У сре ду, 13. фе бру а ра, ка да
је овај број „Пан чев ца” већ био
за кљу чен, на ши срп ско ли га ши
су на ста ви ли игра ње при ја тељ -
ских утак ми ца.

– За до вољ ни смо тре нут ним
ста њем у клу бу. Но ви игра чи
се укла па ју у тим кроз кон трол -
не утак ми це, а то ком бо рав ка у
Цр ној Го ри од и гра ће мо и два

Шкр па на и Вла ди ми ра Ра сто -
ви ћа, Да ни ло Ко ва че вић и ње -
го ви са и гра чи од и гра ли су и
низ кон трол них ме че ва. У Ива -
но ву су по бе ди ли Стре лу с 3:1,

четврти „Serbia Open Indo-
or Meeting”. То је на ма вр -
ло зна чај но так ми че ње, јер
ће пред бе о град ском пу бли -
ком на сту пи ти на ша нај бо -
ља атле ти чар ка Ива на Шпа -
но вић, ко ја ће по том ићи
на Европ ско пр вен ство, где
ће бра ни ти злат ну ме да љу.
Од ме ђу на род них до га ђа ја,
у Кра ље ву, на но вом атлет -
ском ста ди о ну, ор га ни зо ва -
ће мо шам пи о нат Бал ка на,
а на је сен оче ку је мо и пр во
из да ње „Ср би ја ма ра то на”,
са за вр шни цом у „Бе о град -
ској аре ни” – ис та као је ди -
рек тор АСС-а Сло бо дан
Бран ко вић.

Тро феј под на зи вом „Про -
фе сор Алек сан дар Пе тро вић”
при пао је нај бо љем атлет -
ском тре не ру у 2018. го ди ни
– Го ра ну Об ра до ви ћу.

За нај у спе шни ји клуб про -
гла ше на је Вој во ди на из Но -
вог Са да, док је пан че вач ка
Па но ни ја иза бра на за нај бо -
љег ор га ни за то ра не ког так -
ми че ња, а то је би ло Пр вен -
ство Ср би је у кро су. Ово ве -
ли ко при зна ње пред сед ни ку
АК-а Па но ни ја Са ши Сто ји -
ло ви ћу уру чио је упра во Сло -
бо дан Бран ко вић, а че стит -
ке су за слу жи ли и оста ли
пред став ни ци клу ба из на -
шег гра да: Алек сан дар Дра -
го је вић, Нан дор Ба лог и Вла -
дан Леу. Тре ба ре ћи да је Па -
но ни ја исто вре ме но по ста ла
и је дан од кан ди да та за ор -
га ни за ци ју Бал кан ског пр -
вен ства у кро су.

За то вре ме атле ти ча ри
овог спорт ског ко лек ти ва
вред но тре ни ра ју и осва ја ју
пр ве ово го ди шње тро фе је.
То ком пре ла зног ро ка у Па -
но ни ју је из дру гих клу бо ва
пре шло чак пет на ест атле -
ти ча ра, па је по то ме овај
пан че вач ки клуб од мах иза
Пар ти за на и Цр ве не зве зде.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Зрењанин: КЛЕК–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА
Нови Сад: НОВИ САД – БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Футог: ФУТОГ – ОДБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ
субота, 19 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ужице: СЛОБОДА–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СЛОВЕН
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – С. ПАЗОВА
субота, 15.30

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–УБ 3:2

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЕЛАН 3:2

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Пожега: СЛОГА–ДИНАМО 22:29

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ 77:95

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Топола: ТОПОЛА – КРИС КРОС 72:58
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Van Gool

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ТРО ФЕ ЈИ ЗА 
ДВЕ ЈО ВА НЕ

Рва чи Ди на ма не пре ста ју да
оду ше вља ва ју пра ве при ја те ље
спор та у на шем гра ду. Иа ко
овај клуб по сто ји са мо две го -
ди не, ње го ви чла но ви, због не -
до стат ка тер ми на, тре ни ра ју
тек го ди ну да на, али то им ни -
ма ло не сме та да по сти жу из -
ван ред не ре зул та те.

Про шлог ви кен да у Су бо ти -
ци је одр жан пр ви Куп Ср би је
у кон ку рен ци ји ка де та, на ко -
ме се Рвач ки клуб Ди на мо
пред ста вио са че ти ри так ми -
ча ра. Еки пу из на шег гра да
пред во ди ли су тре не ри Ми -
ли во је То до си је вић и Дар ко
То до ро вић.

Јо ва на Ви ћен ти је вић је осво -
ји ла ви це шам пи он ску ти ту лу у
ка те го ри ји до 49 кг, јер је у
фи на лу из гу би ла од др жав не
шам пи он ке. Јо ва на Ра ди во је -
вић се над ме та ла у гру пи рва -
чи ца до 57 кг и та ко ђе је оства -
ри ла сја јан успех – осво ји ла је
брон за но од лич је.

– Де ца су сјај на. Ве о ма до -
бро и вред но тре ни ра ју, а што
је нај ва жни је, има ју и та ле нат
за ба вље ње нај ста ри јим олим -
пиј ским спор том. Са ла у ОШ
„Ђу ра Јак шић”, у ко јој оба вља -
мо тре нин ге, све је пу ни ја и
си гу ран сам да ће мо до бре ре -
зул та те тек оства ри ва ти – ре -
као је тре нер рва ча Ди на ма
Ми ли во је То до си је вић.

Дакле, за будућност нај ста -
ри јег олимпијског спорта не
тре ба бринути.

СЛО БО ДА НУ
БРОН ЗА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Пет на е сти 
су пер ли га шки 
три јумф Ди на ма

У уто рак – Куп Ср би је

Ни шта но во у елит ном ка ра ва -
ну срп ског ру ко ме та. Бар ка да
је ли дер ска по зи ци ја у пи та њу.
Игра пан че вач ки Ди на мо. Игра
и по бе ђу је! И та ко је већ пет -
на ест ко ла за ре дом. Од по чет -
ка шам пи о на та. Мом ци ко је
пред во ди тре нер Иван Пет ко -
вић по ме ра ју све гра ни це и за -
сад не ма ју пра вог ривала у Су -
пер ли ги. Че та на чи јем је че лу
ка пи тен Бран ко Ра да но вић јед -
но став но је непобе ди ва.

Та ко је би ло и про шлог ви -
кен да, у пет на е стој рун ди Су -
пер ли ге. По сле дер би ја у ко -
ме су три јум фо ва ли над Цр -
ве ном зве здом, пан че вач ки
„жу то-цр ни” ни су мо ра ли мно -
го да стра ху ју од на ред ног ри -
ва ла. Жреб их је во дио у По -
же гу, где су од ме ри ли сна ге с
по след ње пла си ра ном и го то -
во си гур но еки пом ко ја ће
игра ти у ни жем у ран гу, до -
ма ћом Сло гом. Пан чев ци су
игра ли с по ла га са, у ком би -
но ва ном са ста ву, али и то је
би ло до вољ но за још је дан убе -
дљив три јумф: Сло га –Ди на мо
22:29 (12:14).

Све што је до ма ћа еки па ус -
пе ла да ура ди, је сте да је на

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ЛА ГА НА ШЕТ ЊА КРОЗ ПО ЖЕ ГУ

после ни ци у на шој зе мљи и
оче ки ва ли – пот пу ну до ми на -
ци ју ли де ра из Пан че ва.

– Ни је то би ло те шко ис ку -
ше ње, јер је за и ста еви дент на
раз ли ка у ква ли те ту. Шан су су
до би ли мла ђи игра чи, игра ли

смо у ком би но ва ном са ста ву,
али хо ћу да ис ко ри стим при -
ли ку да још јед ном по хва лим
мом ке. Има ли су до бар при -

ступ утак ми ци, ни су пот це ни -
ли ри ва ла. Игра ли су баш ка -
ко тре ба, ка ко смо се до го во -
ри ли. Има ли смо и пех на овом
ме чу, јер нам се по вре дио Ми -
лош Са вић, а ка ко јед на не во -
ља ни кад не иде са ма, та ко је
и ис ку сни Иван Дис тол на јед -
ном од тре нин га по сле ове утак -
ми це по вре дио ко ле но. На да
се да ће се мом ци бр зо опо ра -
ви ти, да по вре де ни су те же
при ро де и да ће би ти спрем ни
за ис ку ше ња ко ја нам пред -
сто је. Сле де ћи ри вал у пр вен -
ству нам је аран ђе ло вач ки Ша -
мот, а по том сле ди и куп-ду ел
про тив Бо ра. По зи вам на ви ја -
че да бу ду уз нас и на овим
утак ми ца ма, баш као што су
уз нас це ле се зо не. Мом ци су
за слу жи ли по др шку, а ја ве ру -
јем да ће мо на шим сим па ти -
зе ри ма уз вра ти ти на нај бо љи
на чин: до бром игром и по бе -
да ма – ис та као је пр ви тре нер
Ди на ма Иван Пет ко вић.

„Жу то-цр ни” су у По же ги
игра ли у са ста ву: Ми ло ше вић
(три го ла), Пи ли по вић (два),

Сто ја но вић (је дан), Ди ми три -
је вић (два), Са вић, Је зди ми ро -
вић (три), Јо ва но вић (је дан),
Па вло вић (је дан), Зла та но вић,
Дис тол (че ти ри), Ми лен ко вић

(два), Ба ру џић (че ти ри), Ко -
ста ди но вић (шест го ло ва) и
Вуч ко вић.

У су бо ту, 9. фе бру а ра, у 19
са ти, Ди на мо у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту до че ку је Ша мот,
а по том у уто рак, 19. фе бру а -
ра, та ко ђе на свом те ре ну, игра
и утак ми цу осми не фи на ла Ку -
па Ср би је про тив Бо ра. Тај меч
по чи ње у 19.15.

ФЕ НО МЕ НАЛ НА
МА РИ ЈА

Атле ти чар ка Ди на ма Ма ри ја
Мр ке ла уче ство ва ла је про шлог
ви кен да на се ни ор ском атлет -
ском ми тин гу у Бу дим пе шти,
где је оства ри ла из ван ре дан
ре зул тат.

Стране припремио

Александар
Живковић

АК ТУ ЕЛ НО СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

„ДРУ ЖИ НА” НИ ЖЕ УСПЕ ХЕ

Ма ри ја је у фан та стич ној тр -
ци по бе ди ла на 400 м и по ста -
ви ла но ви лич ни ре корд, ко ји
са да из но си 58,24 се кун де, а так -
ми чи ла се с де вој ка ма ко је су
би ле ста ри је и до де сет го ди на.

Сјај на атле ти чар ка Ди на ма
уче ство ва ла је и у над ме та њу
на 800 м и та ко ђе по ста ви ла
лич ни ре корд – 2:21,94.

Про шлог ви кен да у Сме де ре -
ву је одр жа но фи на ле Ку па
Ср би је у га ђа њу из ва зду шног
оруж ја по А-про гра му. У вр ло
ја кој кон ку рен ци ји над ме та -
ле су се обе се ни ор ске еки пе
Стре љач ке дру жи не „Пан че во
1813”, а у по је ди нач ној кон -
ку рен ци ји на сту пи ли су ју ни -
ор Ђор ђе Јов че вић и се ни ор
Де јан Пе шић.

Ђор ђе Јов че вић је у основ -
ном ме чу за у зео пе то ме сто,
по го див ши 536 кру го ва, а у фи -
на лу, у ко ме се над ме та ло осам
нај бо љих ју ни о ра у гађа њу из

пи што ља, осво јио је четвр то
ме сто, иа ко је био ве о ма бли зу
и брон за не ме да ље.

Де јан Пе шић је у основ ном
ме чу та ко ђе за у зео пе то ме сто
са 622,1 кру гом, а у ве ли ком
фи на лу, у кон ку рен ци ји са још
се дам сјај них стре ла, та ко ђе је
осво јио пе то ме сто.

Еки па се ни о ра из на шег гра -
да ко ја се так ми чи ла у га ђа њу
из ва зду шне пу шке пла си ра ла
се на пе то ме сто, иа ко јој је до
тре ћег ме ста не до ста ја ло са мо
1,9 кру го ва. По ред Де ја на, за
тим су на сту пи ли и Га бри ел

Да у то вић (606,1 круг) и Да ли -
бор Па вло вић (590,1).

Тим СД-а „Пан че во 1813”
ко ји се над ме тао у га ђа њу из
ва зду шног пи што ља за у зео је
осмо ме сто. Ђор ђе Јов че вић је
овог пу та упу цао 515 кру го ва,
док је Јо ван Па вли ца по го дио
526, а Алек сан дар Зу бо вић 549
кру го ва.

Исте еки пе ће уче ство ва ти и
на Пр вен ству Ср би је, по чет ком
мар та, та ко ђе у Сме де ре ву.

На так ми чар ским ис ку ше -
њи ма су про шлог ви кен да би -
ли и нај мла ђи стрел ци. Они су
уче ство ва ли у сед мом ко лу Ли -
ге пи о ни ра Вој во ди не, ко је је
одр жа но у Ин ђи ји.

Дру ги „Зим ски ноћ ни по лу ма -
ра тон” одр жан је про шлог ви -
кен да у Бе о гра ду.

Атле ти чар Ди на ма Сло бо дан
Ма рин ков је тр ку на 21,1 км
окон чао у вре ме ну од 1:19,16
и осво јио тре ће ме сто.

Сло бо дан ће у на ред ном пе -
ри о ду тр ча ти по лу ма ра то не у
Спли ту, Ду бров ни ку, Бе о гра ду
и Кру шев цу.

Алек са Ра ко њац је овог пу -
та по го дио 181 круг и осво јио
сре бр но од лич је, али и да ље
убе дљи во во ди на укуп ној ли -
сти пи о ни ра. Ње го ва се стра
Ива Ра ко њац по бе ди ла је у сед -
мом ко лу са 179 кру го ва и по -
твр ди ла че твр то ме сто на та -
бе ли пи о нир ки пред по след -
ње ко ло, ко је ће би ти одр жа но
10. апри ла у Уљ ми. Те о до ра
Кон дић, иа ко је од су ство ва ла
из два ко ла, и да ље се чвр сто
др жи на тре ћем ме сту та бе ле
пи о нир ки.

На ред но так ми че ње пи о ни -
ра би ће одр жа но 23. фе бру а ра
у Кра гу јев цу.

по чет ку утак ми це по ве ла са
2:1, а по том је сто ти нак гле да -
ла ца у дво ра ни у По же ги ви  де -
ло оно што су ру ко мет ни

Пан чев ци су игра ли 
с по ла га са, у 
ком би но ва ном 
са ста ву, али и то је
би ло сасвим 
до вољ но.
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То ња Ба бић, 
гим на зи јал ка:

     – Пла ни ра ла сам
да овог ви кен да идем
на ба зен, а ка сни је у
би о скоп. Имам и не ке
пла но ве за од ла зак на
Зла ти бор.

Иси до ра Го ља,
гим на зи јал ка:

     – Учи ћу исто ри ју 
и тре ни ра ћу ка ра те.
Про ве шћу и вре ме 
с дру штвом.

Ла зар Вој но вић,
гим на зи ја лац:

     – При пре ма ћу се
за кон трол ни из ма -
те ма ти ке и цр та ћу.
Про ве шћу вре ме 
ше та ју ћи пса, во лим
да сам на по љу ка да
је хлад но.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

У себи
Ја сам духовит (у себи).

    Ја се смејем (у себи).

    Ја сам млад (у себи).

    Ја постојим (у себи).

    Ја сам храбар (у себи).

    Ја се не дам (у себи).

    Ја сам паметан (у себи).

    Ја мислим (у себи).

Сваки човек треба да има своју птицу
Сваки човек треба да има своју птицу.

    Да за њега снагу краде, да за њега света види.

    Да му око главе лети,

    да му и на раме слети душу да одмори.

    Сваки човек треба да има своју птицу.

    Сјај у очи да му сипа, ништа да не пита.

    У длан да му гледа и на крају да га однесе пут неба.

Да је човек
Да је човек звоно и да препун буде звука.

    Да је човек око и да увек сузи.

    Да је човек боја нека и да невидљиво боји.

    Да је човек храбар и да се не боји.

    Да је човек светлост и да обасјава.

    Да је човек пас и да уме да се врати.

    Да је човек само додир и да разум нема.

    Да је човек једно слово а песму да пева.

Текст и музика: „Напред у прошлост”

Јо вић у дру гом се ту су во ди ли са 18:10 и
21:16, али су овај део до би ли тек на раз -
ли ку, по што су ис ко ри сти ли тре ћу сет-
лоп ту. У на пе тој за вр шни ци Не ма ња Ми -
ле тић је спа сао јед ну те шку лоп ту, а Бо -
јан По знић ју је пре ци зном па ра ле лом
по слао у не бра ње ни део про тив нич ког
те ре на за 27:25 и из јед на че ње на 1:1.

Од тог мо мен та играо је са мо је дан
тим – Бо рац. Ми лан Зин до вић, Са ша
Рај ко вић, Да вор Ми ло ше вић, Не над Ма -
дић, Јо ван Дроб њак и оста ли мом ци су
ру тин ском игром меч при ве ли кра ју.

Бо рац у на ред ном ко лу пу ту је у Но ви
Сад, где га оче ку је не у год ни исто и ме ни
до ма ћин, а по том и дер би на до ма ћем
те ре ну про тив Ни ша. Би ће то бит ка за
дру го ме сто на та бе ли и ба раж за пла -
сман у Су пер ли гу.

По сле зим ске па у зе на ста вље но је пр -
вен ство и у Дру гој ли ги „Се вер” за же -
не. Од бој ка 013 је на свом те ре ну са -
вла да ла Елан из Ср бо бра на с 3:2, по се -
то ви ма 23:25, 25:16, 25:20, 22:25 и 15:9.

Де вој ке ко је пред во де тре не ри Вла ди -
мир Јо ван чић и Не бој ша Бо жић та ко су
оства ри ле вред ну по бе ду, ко ја ће им мно -
го зна чи ти у на став ку пр вен стве не тр ке.

А. Живковић

„Ла ви це” опет са вла да ле Уб

Бо рац бо љи од Же ле зни ча ра

На ста вља се пра ва спорт ска дра ма у од -
бој ка шкој Су пер ли ги. Глав ну уло гу и
да ље игра ју по пу лар не пан че вач ке „ла -
ви це”, ко је су, од го то во от пи са них и
еки пе ко ју су мно ги већ ви де ли у ни -
жем ран гу, тр ку за оп ста нак у срп ској
од бој ка шкој ели ти учи ни ле крај ње за -
ни мљи вом и не из ве сном.

Про шлог ви кен да на про гра му је би -
ло дру го ко ло плеј-аут ми ни-ли ге у ко -
јој бит ку за оп ста нак би ју Пар ти зан,
Клек, Уб и Ди на мо, с тим да су Бе о гра -
ђан ке и Кле чан ке у мно го бо љој по зи -
ци ји, јер има ју до во љан број бо до ва, па
не мо ра ју да стре пе за го ли пр во ли га -
шки жи вот, али упра во због то га мо гу
да бу ду у при ли ци да од лу че о суд би ни
не ког од два пре о ста ла ри ва ла.

У Ха ли спор то ва на Стре ли шту го -
сто вао је Уб, Ди на мов глав ни кон ку -
рент. По сле пр ва два се та учи ни ло се
да је ко нач ном епи ло гу до шао крај и да
ће се „ла ви це” пре се ли ти у ни жи ранг,
а он да се до го дио чу де сан пре о крет.
Де вој ке ко је пред во ди тре нер Ни ко ла
Јер ко вић из ди гле су се из пе пе ла, пре о -
кре ну ле ре зул тат, за бе ле жи ле тре ћи пр -
вен стве ни три јумф и по но во по ста ле
рав но пра ван так мац у бор би за оп ста -
нак: Ди на мо –Уб 3:2, по се то ви ма 21:25,
19:25, 25:23, 25:22 и 15:12.

Од бој ка ши це Ди на ма су ве о ма до бро
за по че ле је дан од нај ва жни јих ме че ва у
сво јим ка ри је ра ма. Пан чев ке су во ди ле
с 3:0, 6:3 и 10:7, али се ни Убљан ке ни су
пре да ва ле. Во ди ла се ве ли ка бор ба на
те ре ну, игра ла се од лич на од бој ка, у ко -
јој су го шће пре све га „ку ва ним” лоп та -
ма по ла ко то пи ле пред ност ри ва ла и пре -

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

НА ДА ПО СТА ЈЕ СВЕ ЈА ЧА...

го шће су из јед на чи ле на 12:12, али ви -
ше ни шта ни су мо гле да учи не про тив
хра брих „ла ви ца”. Тач ку на овај меч
ста ви ла је упра во Ана Јак шић, нај бо љи
ак тер утак ми це.

Од бој ка ши це Ди на ма на ред ног ви -
кен да у Зре ња ни ну игра ју про тив Кле -
ка. То је још је дан меч исти не за ову ге -
не ра ци ју „ла ви ца”. По бе да би би ла ве -
ли ка као Пан че во, али би и бод из тог
су сре та мо гао мно го да зна чи у ко нач -
ној рас по де ли по зи ци ја.

Фан та стич ни су би ли и од бој ка ши стар -
че вач ког Бор ца, ко ји су оства ри ли вре -
дан три јумф у 18. ко лу Пр ве ли ге. Да вор
Ми ло ше вић и ње го ви са и гра чи са вла да -
ли су бе о град ски Же ле зни чар с 3:1, по
се то ви ма 19:25, 27:25, 25:15 и 25:21.

Сил но мо ти ви са ни го сти из не на ди -
ли су сво је до ма ћи не у пр вом се ту и
за слу же но сти гли до по чет ног вођ ства,
али је на ста вак су сре та до нео до ми на -
ци ју Бор ца.

Мом ци ко је пред во ди тре нер Ду шан

бо дри ла је са и гра чи це све вре ме, вра -
ћа ла им је ве ру да ни је све из гу бље но и
да утак ми ца још тра је... Са ра Па вло вић
је по но во по ста ла из ра зи ти по ен тер,
али кон це Ди на мо вог пре о кре та у сво -
јим ру ка ма др жа ла је фан та стич на Ана
Јак шић. Ни ка да је Уб по вео с 15:18,
„ла ви це” се ни су пре да ва ле. Од лич но

је сер ви ра ла Ма ри на Ра ни са вље вић, Ана
је бло ком је дан на је дан до ве ла Ди на -
мо у вођ ство од 22:21, по што је Је ле на
Пе тров спа сла јед ну го то во из гу бље ну
лоп ту, а Са ра Па вло вић и Ми ли ца Шо -
рак за да ле су по след њи уда рац ри ва лу.

Же сто ка бит ка од ви ја ла се и у че твр -
том се ту. Игра ло се по ен за по ен све до
са мог фи ни ша, ка да су „ла ви це” до да -
ле гас, учвр сти ле свој блок и по е ни ма
Ма ри не Ра ни са вље вић и Ане Јак шић
сти гле до из јед на че ња.

Из ван ред ним сер ви си ма Ма ри са вље -
ви ће ве по чео је пе ти сет, а по сле двој -
ног бло ка Јак шић –Па вло вић Ди на мо је
по вео с 3:1. До ма ће су во ди ле и са 12:9,

у зи ма ле ини ци ја ти ву. За хва љу ју ћи ас-
сер ви су Јо ва не Си мић Ди на мо је ус пео
да стиг не на 20:21, али то је би ло све.

На ста вак утак ми це до нео је пот пу ну
до ми на ци ју го шћи. Уб је на тех нич ком
тајм-ау ту во дио са 6:12, па је већ та да
би ло ја сно да не ће има ти мно го про -
бле ма у овом се ту.

И ка да се учи ни ло да је свим на да -
њи ма до шао крај, да за тим из на шег
гра да ви ше не ма спа са, ка да је и ат мос -
фе ра у ха ли утих ну ла, на сце ну су сту -
пи ле оне нај и ску сни је од бој ка ши це Ди -
на ма. Је ле на Пе тров је на по зи ци ји ли -
бе ра игра ла го то во без гре шке у тре ћем
се ту, а по ред сјај них по те за на те ре ну,


