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Сваки други вртић
прокишњава
» страна 6

Закони који се у нашем
граду не поштују
» страна 7

СИМБОЛСИМБОЛ

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.

Из град ња Тер мо е лек тра не –то пла не 
(ТЕ –ТО) Пан че во, за по че та 7. мар та,
на ја вљу је бољe данe за наш град – ка ко
у еко ном ском сми слу, јер ће се отво -
ри ти но ва рад на ме ста, та ко и у еко ло -
шком, јер се ма зут ви ше не ће ко ри -
сти ти као енер гент у Ра фи не ри ји.

На де се то го ди шњи цу ула ска на срп -
ско тр жи ште ку по ви ном НИС-а, „Га -
спром” по но во ула же у ју жну ин ду -
стриј ску зо ну – овог пу та под фир -
мом „Га спром енер го хол динг”.
Прошле не де ље по че ла је зва нич на
екс пан зи ја нај моћ ни јег ру ског ди ва,
чиме ће се умно го ме про ме ни ти енер -
гет ска, а са мим тим и еко ло шка сли -
ка Ср би је. Тог да на пот пи сан је и до -
ку мент о са рад њи Вла де Ре пу бли ке
Ср би је и „Га спром енер го хол дин га” о
за јед нич ком ра ду на мо дер ни за ци ји
срп ске енер ге ти ке – гра ди ће се нај -
ма ње две га сне елек тра не у Ср би ји.

До го ди не све ча но отва ра ње

На пар це ли Ра фи не ри је, уз са му Спољ -
но стар че вач ку, одр жа на је све ча ност

ко јој су, по ред Де ни са Фјо до ро ва, ге -
не рал ног ди рек то ра „Га спром енер -
го хол дин га”, и Ки ри ла Тјур де ње ва,
ге не рал ног ди рек то ра НИС-а, при су -
ство ва ли и Алек сан дар Ан тић, ми -
ни стар ру дар ства и енер ге ти ке у Вла -
ди Ре пу бли ке Ср би је, Хуа Син Шен,
пред став ник „Шан гај елек три ка”, гра -
до на чел ник Пан че ва Са ша Па влов,
као и број не зва ни це и пред став ни ци
ме ди ја.

Сим бо лич но, за јед нич ким сна га ма
je из ли вен те ме љац. Реч је о енер гет -
ском објек ту ви со ке тех но ло ги је ко ји
за јед но фи нан си ра ју „Га спром енер -
го хол динг” (ак ци о нар ски удео 51 од -
сто) и НИС (49 од сто), а тре ба да бу де
за вр шен сле де ће го ди не, уко ли ко из -
во ђач ра до ва, ки не ска ком па ни ја
„Шан гај елек трик”, ко ја је по бе ди ла
на тен де ру и до би ла по сао, ис по шту -
је до го во ре не ро ко ве.

Ка да бу де за вр ше на, Тер мо е лек тра -
на –то пла на Пан че во, сна ге око 200
ме га ва та, би ће пр ви про је кат гру пе
„Га спром енер го хол динг” оства рен

изван гра ни ца Ру ске Фе де ра ци је и пр -
ва пар но-га сна елек тра на у Ср би ји.

Про из ве де ну то плот ну енер ги ју ко -
ри сти ће Ра фи не ри ја наф те Пан че во,
док ће се елек трич на енер ги ја пла си -
ра ти у Ср би ји и су сед ним зе мља ма, чи -
ме ће би ти по ве ћа на ста бил ност снаб -
де ва ња стру јом у чи та вом ре ги о ну.

Ру ска ју жна зо на

Што се ти че на шег гра да, ствар је ја -
сна: овом ин ве сти ци јом „Га спром хол -
динг” узи ма ју жну ин ду стриј ску зо ну

под сво је. Од 2020. го ди не тре ба ло би
да еко ло шка сли ка Пан че ва бу де са -
свим дру га чи ја, јер ће с пу шта њем у
рад но ве енер гет ске ста ни це и по стро -
је ња за ду бо ку пре ра ду наф те ста ра

ра фи не риј ска енер га на пре ста ти да
ра ди. Ра фи не ри ја ће об у ста ви ти про -
из вод њу ма зу та, а са мим тим још увек
ак ту е лан енер гет ски блок не ће ви ше
ко ри сти ти овај не е ко ло шки енер гент.

За ни мљи во је ис та ћи да је у из ја -
ви да тој на шем не дељ ни ку ми ни -
стар енер ге ти ке Ан тић ре као да је
Вла да Ре пу бли ке Ср би је спрем на да
бу де по сред ник у раз го во ри ма из -
ме ђу ком па ни је „Га спром енер го -
хол динг” и пан че вач ке ло кал не са -
мо у пра ве ка да је реч о обез бе ђи вању

то пле во де из но вог по стро је ња за
по тре бе гре ја ња гра ђа на Пан че ва. О
то ме ће би ти ви ше ре чи у на ред ном
бро ју „Пан чев ца”.

З. Ста ни жан

ПО ТВР ДА ДА „ТУР СКИ ТОК” ПРО ЛА ЗИ КРОЗ СР БИ ЈУ

На ја ва Де ни са Фјо до ро ва да ће „Га спром енер го хол динг” по ста ти ли дер

про из вод ње стру је у Ср би ји, от кри ва и тај ну „Тур ског то ка”, јер за стру ју

им је по тре бан гас. А ово значи да је већ тра си ра на ру та но вог га со во да.

У мо мен ту ка да се на га ђа да ли ће би ти до зво љен про ла зак „Тур ског

то ка” кроз Ср би ју, ово от кла ња све сум ње: да, хо ће. У при лог из ре че ном

иде и то што је ру ски пре во ди лац не спрет но ин тер пре ти рао фор му ла ци -

ју ми ни стра енер ге ти ке Ан ти ћа: да Ср би ја пла ни ра из град њу га сне ко -

нек ци је ка Бу гар ској, што је на ру ски пре ве де но као ко нек ци ја с Тур ском.

Ову „не на мер ну” гре шку ни ко од зва нич ни ка ни је де ман то вао. 

Изливање камена темељца на високом нивоу



ин фор ми са ња јав но сти, не го и вид и
ди мен зи ја про це са са мо у пра вља ња.

„У дру штву ко је је све ви ше про же -
то са мо у пра вља њем као основ ним
дру штве ним од но сом сва ка ин сти ту -

ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Изолација.

Улица Николе Тесле, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Петак, 15. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Ко је ов де луд?
Чо век уре ђу је и кро ји свет пре ма соп стве ним по тре ба ма. Или би
бар та ко тре ба ло да бу де. Он по ста вља гра ни це из ме ђу нор мал ног
и не нор мал ног. Да би дру штво оп ста ло, мо рао је да сми сли на чин
и да га одр жи.

Али шта се де ша ва кад дру штво по ста не ха ла пљи во и ка да му
тре нут не нор ме не од го ва ра ју? Кад се љу ди јед но став но не осе ћа -
ју сло бод ним у том дру штву? По сто ји ли гра ни ца нор мал ног ко ју
дру штво не сме да пре ђе, ма кар и по це ну про па да ња?

У на шој на па ће ној и умор ној Ср би ји, на при мер, све је још увек
исто, по на вља се... Тра је го ди на ма. Они „нор мал ни”, ко ји су у ве -
ћи ни на рав но, или бар та ко ми сле, „не нор мал ност” ле че та ко што
по ку ша ва ју да изо лу ју „бо ле сне”. С љу ди ма ко ји ни су нор мал ни не
мо же да се ко му ни ци ра, па по што на њих не де лу је си ла ар гу ме -
на та, он да их тре ба пот чи ни ти ар гу мен том си ле. Је ли? Тре ба их
за пла ши ти, „ис те ра ти ђа во ла из њих” и на у чи ти их да по ста ну –
нор мал ни. Тре ба их ма ло „из ле ма ти” ако ми сле дру га чи је, тре ба
им за бра ни ти да ра де, да при ча ју, да ди шу... Па шта, ио на ко су не -
нор мал ни и са мо пред ста вља ју опа сност и те рет за нор мал не. Ах,
да, при том, уз све то „вас пи та ва ње” ја ко је ва жно и да за пам те за
ко га да гла са ју, на при мер. Све дру го је ма ње бит но. За оста ле про -
бле ме „не нор мал них” по бри ну ће се упра во ти – „нор мал ни”.

А шта се де ша ва ако „вас пит не ме ре” не до не су же ље ни ре зул -
тат? Ако не ус пе ју ни ши ка ни ра ња, ни сва ома ло ва жа ва ња, пси -
хич ка и фи зич ка мал тре ти ра ња, па „не нор мал ни” по ста ну иму ни
на све то и оздра ве? Ка ко ће дру штво он да из гле да ти? Сва ка ко да
тре ба ми сли ти и о то ме!

*  * *
И ка ко он да у јед ном та ко ха ла пљи вом дру штву, у ко ме се ме ди ји,
без има ло ети ке и мо ра ла, ко ри сте за об ра чу не с не ис то ми шље ни -
ци ма, вас пи та ва ти де цу, на при мер, и од њих пра ви ти ча сне љу де.

Из ве шта ји о вр шњач ком на си љу у шко ла ма све ви ше пу не но -
вин ске ступ це и „уси ја ва ју” ин тер нет пор та ле. И све че шће се по -
на вља ју. Они не са мо да уз не ми ра ва ју јав ност због бру тал но сти
ко ју клин ци ис по ља ва ју јед ни пре ма дру ги ма већ и због ре ак ци је
„пу бли ке”, ко ја све ви ше по ста је рав но ду шна или чак на ви ја њем
под сти че зло ста вља ње „дру га”.

Сва ки чин зло ста вља ња и лош од нос уну тар вр шњач ке гру пе за
сва ку је осу ду. И мо ра се ис ко ре ни ти. Што пре.

На у чи ти де те шта је по што ва ње и ка ко да по шту је дру ге, да нас
је, у вре ме ну у ком жи ви мо, мо жда те же не го што је икад би ло.
Ро ди те љи во де кон стант ну, сва ко днев ну бор бу за пу ку ег зи стен ци -
ју, бо ре се с не из ве сно шћу, бри га ма, ра чу ни ма... Стрес се по ја вљу -
је као „до бар дан”, из њи хо вих ду ша из ра ња ју раз о ча ра ња, мр зо во -
ља, бес...

А по што ва ње укљу чу је до бро ту, љу ба зност, уч ти вост и мир но ћу.
Од но си се и на де цу и на од ра сле. Све то је у да на шњем све ту по -
ста ло пра ва рет кост. На жа лост...

Тре ба ство ри ти уза јам но по што ва ње и искре ност. Тре ба по мо ћи
де те ту да се осе ћа при јат но у раз ли чи тим окру же њи ма, да из гра -
ди са мо по што ва ње, јер је он да ве ћа ве ро ват но ћа да ће се и пре ма
дру ги ма оп хо ди ти с по што ва њем. Тре ба охра бри ти до бро по на ша -
ње и, на рав но, ко ри го ва ти ло ше вла да ње. Са мо по у зда ње де те та
по ве за но је с по што ва њем ко је до би ја од сво је око ли не, од сво је
по ро ди це...

Не тре ба уоп ште сум ња ти да ће де те ре а го ва ти на по зи ти ван на -
чин, уко ли ко бу де мо ра ди ли све по ме ну те ства ри, а као ре зул тат
до би ће мо то да се на ше де те пре ма дру ги ма од но си с по што ва њем.

То је пр ви, али и нај ва жни ји ко рак у ре ша ва њу про бле ма вр -
шњач ког на си ља, па са мим тим и ства ра њу не ког бо љег, нор мал -
ног дру штва.

*  * *
У уто рак, 12. мар та, обе ле же на је ше сна е сто го ди шњи ца од уби -
ства пр вог де мо крат ског пре ми је ра Ср би је Зо ра на Ђин ђи ћа.

Мно го то га се у на шој зе мљи из де ша ва ло од тог вре ме на, про -
ме ни ли су се и мно ги љу ди, чак и ње го ви нај бли жи са рад ни ци.
По кој ног Зо ра на са да сво ја та ју сви. Ор га ни зо ва ли су и ра зно ра зне
шет ње Бе о гра дом у ње го ву част. Сви су по ла га ли вен це – и јед ни и
дру ги и тре ћи...

А ни ко за пра во не зна ка ко би Ср би ја да нас из гле да ла да ни је
би ло тог 12. мар та 2003. го ди не... Или мо жда зна?

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.

„Ка па ци те ти Оп ште бол ни це очи глед -
но су не до вољ ни да би та здрав стве на
уста но ва мо гла да при ми
све и иза ђе у су срет они ма
ко ји ма је по треб на ле кар -
ска по моћ. Је ди но ре ше ње
је у ње ној до град њи.”

Ова ко гла си пот пис за
фо то гра фи ју об ја вље ну на
на слов ној стра ни „Пан чев -
ца” број 795, ко ји се по ја -
вио на ки о сци ма 16. мар та
1968. го ди не. Не ве ро ват но
је да је град ска бол ни ца би -
ла пре ма ла и пре че тр де сет
че ти ри го ди не, али то је
тач но. О то ме све до че фо -
то гра фи је об ја вље не у
„Пан чев цу” на ко ји ма се ви -
ди да је па ци је на та у бол -
ни ци би ло то ли ко да су кре -
ве ти за њих мо ра ли да се
по ста вља ју и у бол нич ким
ход ни ци ма.

О ре ша ва њу овог про бле -
ма се та да раз ми шља ло,
што се ви ди из пред ло га да
се у Пан че ву уве де са мо до -
при нос. Но вац при ку пљен
од ње га био би упо тре бљен
за из град њу но ве бол ни це и
основ них шко ла.

„Пан че вац” број 795 об -
ја вио је на пр вој стра ни још
јед ну за ни мљи ву вест: на
кон курс за по сао ми ли цај -
ца у Пан че ву об ја вљен те
1968. го ди не ја ви ло се
ви ше кан ди да та
не го што је би ло
оче ки ва но. Ау -
тор тек ста о то -
ме за кљу чио је
да је то из не на -
ђу ју ће,  с об зи -
ром на то да је
ин те ре со ва ње за
ми ли ци ју увек
би ло ма ло због
те жи не по сла и
ни ских пла та.

Ка кве су би ле
ше зде се те го ди не
про шлог ве ка, ви -
ди се из тек ста о
про бле ми ма у про -
из вод њи у фа бри ци
ста кла ко ја је по -
сто ја ла у Али бу на -
ру. Они су би ли то -
ли ки да су до ве ли
до за сто ја про из вод -
ног про це са, а о то -
ме је рас пра вља ла
та мо шња ор га ни за -
ци ја Са ве за ко му ни -
ста у том гра ду.

Пар ти ја се та да ба -
ви ла свим и сва чим,
па и ин фор ми са њем
и ста њем у ме ди ји ма.
На стра на ма „Пан -
чев ца” из 1968. го ди -
не об ја вљен је ко мен -
тар по во дом то га што
је Из вр шни ко ми тет Цен трал ног
коми те та Са ве за ко му ни ста Ју го сла -
ви је раз ма трао по ло жај „сред ста ва ин -
фор ми са ња”, ка ко су та да на зи ва ни
ме ди ји.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

ци ја има оправ да ње уко ли ко сво јим
де ло ва њем до при но си да са мо у пра -

вља ње бу де што пот пу ни је и да
има све из ра зи ти ји со ци ја ли -
стич ки ка рак тер. Уко ли ко буде
успе шно сред ство за су збија -
ње при ва ти стич ких тен ден ци -
ја ко је из ра ста ју на тлу
друштве не сво ји не, за оне мо -
гу ћа ва ње груп них и поје ди -
нач них ин те ре са ко ји угро жа -
ва ју за јед ни цу и мо гућ но сти да
се про тив реч но сти у њој ре ша -
ва ју на де мо крат ски на чин,
штам па ће оства ри ти свој за -
да так као еле мен та дру штве -
ног са мо у пра вља ња. Но ви на -
ри не сме ју да из и гра ва ју
’сед му си лу’ и да ми сле да су

не по гре ши ве
њи хо ве оце не
о све му и сва -
че му. С дру ге
стра не, не би
тре ба ло ни да
до зво ле да по -
ста ну по слу -
шно сред ство
у ру ка ма би ло
ко је фор мал -
не или не фор -
мал не гру пе”,
пи ше из ме ђу
оста лог у овим
за  кључ  ци  ма
Са ве за ко му -
ни ста.

„Пан че вац”
број 795 об ја -
вио је за ни -
мљи ву при чу о
на шем су гра -
ђа ни ну Ђу ри
Ба је ру. Ка да је
имао осам на -
ест го ди на,
1924. го ди не,
осе тио је аван -
ту ри стич ки по -
рив, па је ре -
шио да ви ди
свет. Оти шао је
нај пре у Бу дим -
пе шту, где је
жи вео шест го -
ди на, да би по -

сле то га от пу то вао у глав ни град Ар -
ген ти не, Бу е нос Ај рес. Та мо је остао
све до 1948. го ди не, оже нио се, а он -
да се вра тио у Пан че во.

Док је био у пре сто ни ци те ју жно а -
ме рич ке др жа ве, у ко јој је ра дио као
обу ћар, пра вио је ци пе ле за пар ти за -
не и за јед но с нов ча ним при ло зи ма
слао их у на шу зе мљу. У ху ма ни тар -
ним ак тив но сти ма му је по ма га ла и
су пру га, ко ја је оку пља ла же не за ин -
те ре со ва не да по мог ну пле те њем ча -
ра па, ко је је сла ла у Ср би ју.
Ка да су се Ба је ро ви вра ти ли у Пан -

че во 1948. го ди не, до шли су са
уште ђе ви ном од 300.000 пе зо са, од
ко је су мо гли да жи ве со лид но још

мно го го ди на. Ме ђу тим, сав тај но -
вац су по кло ни ли др жа ви, за на род -
ни за јам. Уме сто за хвал но сти за то,
ка сни је су жи ве ли те шко, без па ра за
оно нај о снов ни је, а умр ли су у бе ди и
си ро ма штву.

М. Г.

За кљу че но је да се они мо ра ју раз -
ви ја ти та ко да не бу ду са мо фак тор

ПА ЦИ ЈЕН ТИ У БОЛ НИ ЦИ НЕ КА ДА
ОСТА ВЉА НИ ПО ХОД НИ ЦИ МА
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Ма ла са ла Град ске упра ве би -
ла је у сре ду, 13. мар та, пре пу -
на по сло да ва ца и дру гих за ин -
те ре со ва них Пан чев ки и Пан -
че ва ца ко ји су се оку пи ли ка -
ко би при су ство ва ли пре зен та -
ци ји јав них по зи ва, про гра ма
и ме ра за по шља ва ња за те ку ћу
го ди ну.

На ску пу ко ји су ор га ни зо -
ва ле На ци о нал на слу жба за за -
по шља ва ње и Град ска упра ва
го во ри ли су, из ме ђу оста лих,
Са ша Па влов, гра до на чел ник,
Пе тар Ја рић, за ме ник ди рек -
то ра НСЗ, Алек сан дра Ми шко -
вић из по кра јин ске слу жбе за
за по шља ва ње и Ђор ђе Лу кач,
ди рек тор Фи ли ја ле Пан че во
НСЗ.

При сут ни ма је Ло кал ни ак -
ци о ни план за по шља ва ња пред -
ста ви ла Су за на Јо ва но вић, чла -
ни ца Град ског ве ћа за ду же на
за рад, за по шља ва ње и со ци -
јал ну по ли ти ку, а јав не по зи ве
су пре зен то ва ле Зо ри ца Де бе -
љач ки, на чел ни ца Оде ље ња за
раз вој пред у зет ни штва, и Зо -
ри ца Мак си мо вић, са вет ни ца
за за по шља ва ње осо ба са ин -
ва ли ди те том у НСЗ.

Сти жу ин ве сти то ри

– Нај ве ћи при о ри тет гра да Пан -
че ва је сма ње ње бро ја не за по -
сле них и ства ра ње усло ва за
отва ра ње но вих рад них ме ста.
За то смо у про те клом пе ри о ду
ра ди ли на то ме да пот пу но опре -
ми мо се вер ну ин ду стриј ску зо -
ну и отво ри мо је за ин ве сти то -
ре, ко ји ће обез бе ди ти но ва рад -
на ме ста за гра ђан ке и гра ђа не
Пан че ва. Упо ре до са ак тив но -
сти ма усме ре ним ка при вла че -
њу ин ве сти ци ја, ло кал на са мо -

у пра ва кроз при вред ни ди ја лог
и са рад њу са свим ре ле вант ним
ин сти ту ци ја ма и су бјек ти ма кон -
ти ну и ра но до но си и спро во ди
пра те ће ме ре де фи ни са не Ло -
кал ним ак ци о ним пла ном за -
по шља ва ња, ко ји ове го ди не са -
др жи је да на ест ме ра и про гра -
ма, а ре а ли зу ју га Град ска упра -
ва и Са вет за за по шља ва ње гра -
да Пан че ва у са рад њи с На ци о -
нал ном слу жбом за за по шља -
ва ње и Ми ни стар ством за рад –
ис та као је гра до на чел ник Са ша
Па влов.

За ме ник ди рек то ра НСЗ Пе -
тар Ја рић об ја снио је да се пре -
зен та ци је на лик овој ко ја је
одр жа на у Град ској упра ви ре -
а ли зу ју ши ром Ср би је ка ко би
се по сло дав ци што бо ље ин -
фор ми са ли о свим ме ра ма и
ак тив но сти ма ко је спро во ди
НСЗ с ци љем сма ње ња не за по -
сле но сти.

Ам би ци о зан по ду хват

Де та ље о Ло кал ном ак ци о ном
пла ну, ме ра ма и јав ним по зи -
ви ма пред ста ви ла је Су за на Јо -

ва но вић, чла ни ца Град ског ве -
ћа за ду же на за рад, за по шља -
ва ње и со ци јал ну по ли ти ку.

– За ре а ли за ци ју про гра ма и
ме ра ак тив не по ли ти ке за по -
шља ва ња ове го ди не је из бу -
џе та Гра да из дво је но пре ко 54
ми ли о на ди на ра, што је за 22
ми ли о на ди на ра ви ше не го ла -
ни. Но ви на у ово го ди шњем пла -
ну је ме ра сти му ли са ња отва -
ра ња но вих рад них ме ста код
пред у зет ни ка и у ми кро и ма -
лим пред у зе ћи ма. Опре де ље -
но је и зна чај но ви ше фи нан -
сиј ских сред ста ва за са мо за по -
шља ва ње, јер је ова ме ра до
са да има ла нај бо ље ефек те. На -
да мо се спо ра зу му с НИС-ом
за ре а ли за ци ју про јек та „НИС
шан са”. Ка да је реч о мла ди -
ма, тре ба спо ме ну ти и лет њу
прак су за сту ден те, као и про -
грам уна пре ђе ња кон ку рент -
но сти сред њих шко ла – ис та -
кла је Јо ва но ви ће ва.

По зи тив не про ме не

Пре ма ре чи ма Ђор ђа Лу ка ча,
ди рек то ра пан че вач ке фи ли ја -

ле НСЗ, Ре пу бли ка је са да пр -
ви пут по сле ду гог ни за го ди на
из дво ји ла из у зет но ве ли ка сред -
ства за ак тив не ме ре за по шља -
ва ња: пре ко че ти ри ми ли јар де
ди на ра, што је за око 350 ми -
ли о на ди на ра ви ше не го про -
шле го ди не. Уз то, за за по шља -
ва ње осо ба са ин ва ли ди те том
обез бе ђе но је до дат них 550 ми -
ли о на ди на ра. По ред Ре пу бли -
ке, и По кра ји на је из дво ји ла
88 ми ли о на ди на ра за исту на -
ме ну.

Ка ко је ис та као Ђор ђе Лу кач,
на еви ден ци ји пан че вач ке фи -
ли ја ле НСЗ тре нут но је 8.389
ли ца, али се оче ку је да за хва -
љу ју ћи ме ра ма за по шља ва ња,
отва ра њу фир ме ZF и из град њи
тер мо е лек тра не-то пла не у на -
шем гра ду око хи ља ду љу ди у
на ред ном пе ри о ду до ђе до по -
сла. Сви по зи ви и кон кур си На -
ци о нал не слу жбе за за по шља -
ва ње об ја вље ни су 22. фе бру а ра
на сај ту те слу жбе www.nas.gov.rs,
као и у нај но ви јем из да њу пу -
бли ка ци је „По сло ви”.

Д. Ко жан

ПРЕД СТА ВЉЕ НИ ЈАВ НИ ПО ЗИ ВИ ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

ХИ ЉА ДУ НО ВИХ РАД НИХ МЕ СТА?

ОБ РА ЧУН У СТАР ЧЕ ВУ

Дечаку
пуцали
у но гу

Пан че вач ка по ли ци ја ра све -
тли ла је об ра чун ко ји се до го -
дио у Сом бор ској ули ци у Стар -
че ву 10. мар та по под не, ка да
је пу ца но у но гу јед ном 15-го -
ди шња ку.

Он је по вре ђен у пуц ња ви у
ко јој је уче ство ва ло ви ше осо -
ба. На кон пру жа ња ле кар ске
по мо ћи пре ба чен је на Уни -
вер зи тет ску деч ју кли ни ку у
Бе о гра ду, где је и опе ри сан.

На кон што је по ли ци ја от кри -
ла осо бе ко је су уче ство ва ле у

овом не -
ми лом до га ђа -
ју, оне су при ве де -
не над ле жни ма у
пан че вач ком су ду.

Та мо је од ре ђен
при твор осо ба ма ко је су иза -
зва ле пуц ња ву и уче ство ва ле у
њој. Оне се те ре те за кри вич на
де ла иза зи ва ње оп ште опа сно -
сти, не до зво ље но но ше ње оруж -
ја и на но ше ње те шких те ле -
сних по вре да.

М. Г.

У НО ВОМ СЕ ЛУ

Дивљао на
бен зин ској

пум пи
При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан -
че ву иден ти фи ко ва ли су и
при ве ли пе де се тјед но го ди -
шњег му шкар ца из Пан че -
ва због по сто ја ња осно ва
сум ње да је из вр шио кри -
вич на де ла иза зи ва ње оп -
ште опа сно сти, оште ће ње и
уни ште ње ту ђе ства ри и не -
до зво ље на про из вод ња, др -
жа ње, но ше ње и про мет
оруж ја и екс пло зив них
матери ја.

Сум ња се да је он у но ћи
из ме ђу 11. и 12. мар та ове
го ди не сво јим во зи лом до -
шао на бен зин ску пум пу у
Ба нат ском Но вом Се лу, а
ка ко је она би ла за тво ре на,
ис па лио је два хи ца из ло -
вач ке пу шке у прав цу ка ме -
ра за над зор, оште тио јед -
ну, а по том по бе гао.

По ли ци ја га је убр зо про -
на шла, а у пре тре су ста на и
дру гих про сто ри ја у ко ји ма
бо ра ви про на ђе на је ло вач -
ка пу шка за ко ју ни је имао
до зво лу и му ни ци ја ра зних
ка ли ба ра. По на ло гу над ле -
жног ту жи ла штва про тив
осум њи че ног ће би ти под -
не та кри вич на при ја ва.

М. Г.

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК ИЗ ЈА ВИО

Гло го вац не мо же у
Кул тур ни цен тар

Гра до на чел ник Са ша Па влов
из ја вио је за бе о град ске ме ди -
је да име Кул тур ног цен тра не -
ће но си ти име ве ли ког глум ца
Не бој ше Гло гов ца.

Ка ко је он об ја снио, це ла
при ча око пре и ме но ва ња је за -
пра во за бу на. Ни ка кав зва нич -
ни пред лог ни је од би јен, јер
ни је ни по сто јао!

Пре ма ре чи ма гра до на чел -
ни ка, еми нент ни струч ња ци
су ис та кли да по сто ји још мно -
го оних ко ји су за ду жи ли Пан -
че во, а ко ји су уче ство ва ли у
на стан ку Кул тур ног цен тра и
ру ко во ђе њу њи ме. На гла сио
је да је пр ва ре ак ци ја би ла
пре е мо тив на и да би се ве ро -
ват но Град на овај на чин оду -
жио ве ли ком глум цу да струч -
ња ци из све та кул ту ре ни су
да ли свој суд. Због то га име

Кул тур ног цен тра до да љег
оста је не про ме ње но.

У истом тек сту је град ски већ -
ник за кул ту ру и омла ди ну Не -
ма ња Ро тар об ја снио да је он
не ко ли ко да на на кон смр ти Не -
бој ше Гло гов ца под ле гао при -
ти ску јав но сти ка да су са свих
стра на до ла зи ли упи ти на ко ји
на чин ће се Град оду жи ти слав -
ном глум цу. Он је на гла сио да
је иде ја с ко јом је иза шао у ме -
ди је по гре шно пре не та, да је од -
лу ка већ до не та и да ће пред лог
би ти из нет пред Скуп шти ну.

Пан че во не ма по зо ри ште да
би сце на би ла на зва на по ње -
му, ре као је Ро тар и до дао да
не за ви си од ње га да ли ће у
бу дућ но сти би ти под не та не ка
ини ци ја ти ва да се са чу ва успо -
ме на на Гло гов ца.

M. M.

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.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Има наде за незапослене

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900



Дра го љуб Си мо но вић је да нас до био са у че сни ка, а то је
пра во су ђе Ср би је ко је је од би ло зах тев јав ног ту жи о ца
о про ду жет ку при тво ра. Ако се ме ни не што де си, за то
ће би ти од го вор ни суд и су ди ја ко ји су из да ли на лог да
се Си мо но вић пу сти на сло бо ду. До са да сам три пу та
из бе гао ње го ве на па де, али не ве ру јем да ћу ус пе ти и
че твр ти пут.

(Но ви нар Ми лан Јо ва но вић, пор тал „Та лас”, 7. март)

* * *
Као што ви ди мо, у про те сти ма уче ству ју ор га ни за ци је
и по је дин ци ве о ма раз ли чи тих уве ре ња – од крај ње де -
сни це до крај ње ле ви це – и ту уса гла ша ва ња тих зах те -
ва не ма и он да је нор мал но да сва ко по сле из ве сног
вре ме на поч не да ву че на сво ју стра ну, да се де мон -
стра ци је пре тва ра ју у не ку вр сту ви кенд-про те ста, су -
бо том – са све же на ма с ма лом де цом, ку чи ћи ма итд. –
што све ути че на сма њи ва ње озбиљ но сти тих про те ста,
а си ту а ци ја у др жа ви је озбиљ на. Уз то је до шло и до
то га да опо зи ци ја же ли да пре у зме вођ ство про те ста, а
с дру ге стра не, ор га ни за то ри ко ји су те про те сте по кре -
ну ли ни су ја сни у де фи ни са њу њи хо вих ци ље ва и бо -
јим се да ће, ако се ова ко на ста ви, то ићи у јед но ла га -
но га ше ње или у су ко бе ко ји ће се по ја ви ти, а већ се по -
ја вљу ју, ме ђу са мим де мон стран ти ма.

(Пи сац Фи лип Да вид, Ра дио „Сло бод на Евро па”, 
11. март)

* * *
На сил ни ци и за штит ни ци па три јар хал не до ми на ци је и
опре си је же на на сто је да не га тив ним ко мен та ри ма и
обе ле жа ва њем спре че да дру ге же не про го во ре о сво јим
ис ку стви ма. Због то га је од лу ка Ма ри је Лу кић да го во -
ри јав но и да не од у ста је од прав де ва жна за све же не у
Ср би ји ко је тр пе на си ље.

(Пси хо ло ги ња Та ња Иг ња то вић, лист „Да нас”, 6. март)

* * *

* * *
Не мо же те љу де ко ји су, до ду ше та да као ра ди ка ли,
2003. на ја вљи ва ли уби ство Зо ра на Ђин ђи ћа, ко ји ни су
уче ство ва ли ни на ко ме мо ра тив ној сед ни ци у пар ла -
мен ту по во дом ње го вог уби ства, и љу де ко ји су пре ле -
пљи ва ли та бле с ње го вим име ном, Бу ле ва ра на Но вом
Бе о гра ду, они ма са име ном Рат ка Мла ди ћа – не мо же -
те ре ћи да се ра ди о љу ди ма ко ји ува жа ва ју оно што је
Ђин ђић ра дио или да су на ста вља чи те по ли ти ке, то је
не у ку сно. У јав ном дис кур су има мо агре си ју, мр жњу,
дис ква ли фи ка ци је. Оно што је ја сно, је сте да иза тог
уби ства сто ји нај там ни ји, нај мрач ни ји део др жа ве и
ње них тај них и нај мрач ни јих слу жби.

(Чла ни ца по ли тич ког са ве та ДС-а Љи ља на Лу чић, те -
ле ви зи ја Н1, 12. март)

* * *
Ап со лут но се ра ди о фа ши за ци ји дру штва на свим ни -
во и ма. С јед не стра не по сто је они ко ји „са мо из вр ша ва -
ју на ло ге”, а с дру ге стра не се ма са љу ди пра ви као да се
ни шта не де ша ва. Ин те ре сант но је по сма тра ти ка ко се у
слу ча је ви ма по ме ну тих при нуд них исе ље ња по на ша ју
ком ши је. Не ке ком ши је се при дру же ак ци ји, али не ки
са мо про ђу као да не ма ју пој ма о че му је реч, а жи ве ту
го ди на ма по ред љу ди чи ја пра ва су угро же на. Да кле,
ни је са мо реч о из вр ши те љи ма ко ји да ју исте од го во ре
ко је је да вао Ајх ман на су ђе њу у Изра е лу. Реч је о оној
ве ћи ни ко ја се пра ви да про блем не по сто ји, ко ја не ће
да зна и ко ја из не зна но ко јих раз ло га сма тра да се то
њи ма не ће до го ди ти. То је онај тре ну так у ко ме се за -
пра во ра ђа фа ши зам. Та нео сно ва на и за пра во глу па ве -
ра да је бит но да се бе са чу ва мо и да се на ма не ће де си -
ти, ако бу де мо „па мет ни”, оно што се де ша ва сви ма.

(Про фе сор ка на Фа кул те ту за ме ди је и ко му ни ка ци је
Та тја на Ро сић, лист „Да нас”, 6. март)

* * *
Ви ше стра нач ка де мо кра ти ја је ефи ка сни ји на чин до -
но ше ња од лу ка и она је при ме ре на мо дер ним дру штви -
ма. То зна чи, онај ко ји бло ки ра ви ше стра нач ку де мо -
кра ти ју, он уна за ђу је дру штво, он оне мо гу ћа ва да бо ље
иде је по бе де. При ви ле гу је је дан од ре ђе ни тип иде ја,
само јед ну од ре ђе ну вр сту иде ја, са мо са об зи ром на
пред ла га ча тих иде ја, не во де ћи ра чу на о њи хо вом ква -
ли те ту. То је мо но пол, као ка да би сте има ли јед ног про -
из во ђа ча ци пе ла и тај про из во ђач ци пе ла има пра во да
сво је ци пе ле про да је, без об зи ра на то да ли су оне до -
бре или не. Не би би ло тр жи шта у чо ве чан ству ка да би
тр жи ште би ло ствар не чи јег уку са и не чи је во ље.

(Из го во ра др Зо ра на Ђин ђи ћа у Скуп шти ни Ре пу -
бли ке Ср би је, 20. јул 1994)
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ОДР ЖА НО ШЕ СТО ОКУ ПЉА ЊЕ ГРА ЂА НА

Же не већ чи тав век има ју пра во гла са

ШЕ СНА ЕСТ ГО ДИ НА ОД УБИ СТВА ЂИН ЂИ ЋА

Енер ги чан и спо со бан

Го во ри ли Љуп ка
Михај лов ска и 
Зо ран Јо ва но вић

Ве ли ки број гра ђа на по но во се
оку пио ис пред Кул тур ног цен -
тра на Кор зоу, 8. мар та, на
шестом про те сту „1 од 5 ми -
ли о на”. Го вор ни ци су овог пу -
та би ли Љуп ка Ми хај лов ска,
на род на по сла ни ца, и Зо ран
Јо ва но вић, од бор ник у Скуп -
шти ни гра да Пан че ва.

По ме ну та да ма се освр ну ла
на ак ту ел не до га ђа је, па је

рекла да се са да „зло ста вља ју
же не, та ко што их уце њу ју сек -
сом”. Алу ди ра ју ћи на да тум
кад је про тест одр жан, до да -
ла је да вла сти ма из гле да ни -
је ја сно да су се „же не из бо -
ри ле за пра во гла са још пре
сто го ди на”. Љуп ка Ми хај лов -
ска је ре кла и да је „Пан че во
је дан од нај за га ђе ни јих гра -
до ва на све ту, и то не због
оси ро ма ше ног ура ни ју ма, већ
због не до стат ка пер спек ти ве
и не из ве сне бу дућ но сти де це
и мла дих”.

Зо ран Јо ва но вић је под ву као
да је на пу шта ње ин сти ту ци ја
си сте ма и бој ко то ва ње сед ни -
ца Скуп шти не гра да до бар по -
тез. Ка зао је да су са мо Пре -
драг Бо га тин че вић и он из Пан -
че ва при сту пи ли Асо ци ја ци ји
сло бод них и не за ви сних од бор -
ни ка, а да их из на шег гра да
мо же би ти мно го ви ше. По звао
је опо зи ци о не ко ле ге да им се
при дру же јер „ако бу де мо ишли
одво је но, ви си ће мо за јед но”.

Ше та ло се овог пу та сле де -
ће мо тра сом: ули ца ма Вој во де

Ра до ми ра Пут ни ка, Ка ра ђор -
ђе вом и Бра ће Јо ва но вић, те
Тр гом му че ни ка, ка ко би се
сти гло до ис хо ди шта с пр вог
про те ста – до згра де РТВ Пан -
че ва, где су ле пље не по ру ке.

Сле де ћи скуп би ће одр жан у
пе так, 15. мар та.

По кри ва ње по тре ба
125.000 ста нов ни ка

Гло гоњ ци ма
употребна до зво ла 
за згра ду

Град ски већ ни ци су 13. мар та
има ли са ста нак са 19 та ча ка
днев ног ре да. Ипак, ни је све
то тра ја ло ду го, јер је чак 15
те ма об ра ђи ва но об је ди ње но.

Сед ни ца је по че ла пред ло -
гом Го ди шњег пла на ра да Ко -
му нал не по ли ци је за 2019.

Обу ка ко му нал них
полицаја ца

На чел ник ове град ске слу жбе
Бог дан Са вић нај пре је ре као
да се план за 2018. го ди ну по -
ка зао до брим, те је овај ак ту -
ел ни са мо над град ња прет ход -
ног, па је до дао:

– Си стем ра да је вр ло сли -
чан. По кри ва мо град и де вет
се ла ко ја му при па да ју, тј. по -
тре бе 125.000 ста нов ни ка. Има -
мо са мо осмо ро за по сле них,
че му је при ла го ђен и план ра -
да. По све ти ће мо се обу ци на -
ших ко му нал них по ли ца ја ца –
сла ће мо их на ра зна по ла га ња.
И да ље ће мо шти ти ти град ску
имо ви ну, а по себ ну па жњу ће -
мо, ка ко би смо им иза шли у
су срет, по све ти ти ве ли ким оку -

пља њи ма су гра ђа на на ра зним
ма ни фе ста ци ја ма, пи ја ца ма,
деч јим игра ли шти ма и у шко -
ла ма. Аси сти ра ће мо са о бра ћај -
ној ин спек ци ји у су зби ја њу ди -
вљег пре во за, има ће мо ре дов -
не па трол не ак тив но сти у до -

број са рад њи са свим слу жба -
ма Град ске упра ве, јав них пред -
у зе ћа, по ли ци је и вој ске.

Са вић је ка зао и да ће ове
го ди не ма ло ви ше па жње би ти
по све ће но ко му нал ном ре ду.
Обе ћао је да ће ко му нал на по -
ли ци ја и то ком 2019. го ди не
би ти на ви си ни за дат ка.

За тим је до шло до по ме ну -
тог об је ди ња ва ња 15 та ча ка.
Ра ди ло се о из ме на ма про грама
ра да и фи нан сиј ских планова

уста но ва кул ту ре у гра ду и у
свих де вет се ла, па је реч до -
био ре сор ни већ ник Не ма ња
Ро тар:

– Скуп шти на гра да Пан че -
ва је про шлог де цем бра да ла
са гла сност на ове ак те, али

сада је сва ка фи нан сиј ска про -
ме на ко ја је учи ње на до да нас
уне та у но ве пла но ве и
програме.

О установама културе

Он да је не ко ли ко пред став ни -
ка уста но ва кул ту ре из не ло по
де таљ у ве зи са овим ускла ђи -
ва њем са у ме ђу вре ме ну из гла -
са ним бу џе том Гра да. Град ској
би бли о те ци је зна чај но то што
ће би ти за о кру же на при ча у

вези с фе сти ва лом „Че ти ри го -
ди шња до ба”. За Исто риј ски
ар хив је бит на чи ње ни ца да су
овим по те зом по ве ћа на сред -
ства на по љу про грам ских ак -
тив но сти, па ће за хва љу ју ћи то -
ме би ти од ра ђе но де вет не сре -
ђе них ар хив ских фон до ва то -
ком 2019. Гло гоњ ци се ра ду ју
јер ће за но ву згра ду у ко јој је
Дом кул ту ре би ти до би је на упо -
треб на до зво ла по сле де сет го -
ди на че ка ња.

По том, из ме ње на је и до пу -
ње на Од лу ка о ме сним за јед -
ни ца ма на те ри то ри ји гра да.
Ра ди се о ускла ђи ва њу са из -
ме на ма За ко на о ло кал ној са -
мо у пра ви, тј. о уно ше њу пре -
ци зни јих и пот пу ни јих од ре -
да ба. Но ви за кон је ре гу ли сао
сам на зив пред став нич ког ор -
га на ме сне за јед ни це, па ће са -
да то би ти са вет МЗ, уме сто
скуп шти не МЗ.

На кра ју, град ски већ ни ци
су усво ји ли пред ло же не за кључ -
ке у ве зи са уче ство ва њем Пан -
че ва на по кра јин ским кон кур -
си ма за до де лу под сти цај них
сред ста ва за ре а ли за ци ју ра до -
ва на уре ђе њу ка нал ске мре же
у функ ци ји од вод ња ва ња по -
љо при вред ног зе мљи шта и за
укла ња ње ди вљих де по ни ја с
ње га у 2019.

Мак си ма лан из нос за ко ји се
мо же кон ку ри са ти је де сет ми -
ли о на ди на ра.

Расписан конкурс за доделу подстицајних средстава

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ЧЕ ТИ РИ ГО ДИ ШЊА ДО БА И ДРУ ГЕ ПРИ ЧЕ

Тра жио је са мо ја сне
и оства ри ве ци ље ве

На тр гу у стро гом цен тру гра -
да ко ји но си име овог по ли ти -
ча ра, 12. мар та, пред став ни ци
Де мо крат ске стран ке, као и не -
ко ли ци на гра ђа на при су ство -
ва ли су обе ле жа ва њу ше сна ест

го ди на од муч ког уби ства пр -
вог де мо крат ски иза бра ног пре -
ми је ра др Зо ра на Ђин ђи ћа.

По сле по ла га ња цве ћа на спо -
мен-пло чу го во рио је од бор -
ник у Скуп шти ни гра да Зо ран
Јо ва но вић, ко ји је нај пре ре -
као да је „Ђин ђи ћу Ср би ја до -
зво ли ла да бу де пре ми јер две
го ди не и је дан ме сец” и до дао:

– То што ми има мо ути сак да
је то би ло у ду жем пе ри о ду, зна -
чи да је он ура дио не ке вр ло ва -
жне ства ри за сво ју зе мљу. Ђин -
ђић је ра дио у не ве ро ват ним
усло ви ма. Се ћа мо га се као

човека из у зет не енер ги је и спо -
соб но сти, а исто вре ме но и из у -
зет не скром но сти, ко ја је би ла
за ра зна: то ли ко спо со бан и та ко
при ро дан и јед но ста ван у ко му -
ни ка ци ји с на ма. Не до ста је нам.

Јо ва но вић је ка зао да је знао,
док је Ђин ђић био жив, да ако
ло кал не де мо кра те не мо гу да

на ђу из лаз из не ке си ту а ци је,
он да мо гу да се осло не на ње га.

– Чак и ако не ке по те зе ни -
сам схва тао од мах, раз у мео бих
их ка сни је. Са да, ка да имам
ди ле му шта би тре ба ло у не -
ким слу ча је ви ма да ура дим,
за пи там се бе шта би Ђин ђић
ура дио. Био је ве о ма ефи ка сан
– при се тио се Јо ва но вић.

Он је до дао да је уби је ни пре -
ми јер увек го во рио оно што ми -
сли. Тра жио је са мо ја сне и
оства ри ве ци ље ве, ко ји мо гу да
се до стиг ну у ра зум ном ро ку.
Пи тао се увек: шта ће мо по сле?

АК ЦИ ЈА ПУПС-а

Спре чи ти бу ду ће се о бе
Од бра на ин те ре са
гра ђа на

Гра ђа ни, углав ном пен зи о не ри
из пет на ест ве ли ких гра до ва у
Ср би ји, ме ђу ко ји ма је и Пан -
че во, има ли су 13. мар та, у пет
до два на ест, при ли ку да на по -
зив ПУПС-а и Пар ти је со ли -
дар но сти и прав де исто вре ме -
но ка жу с ко јим про бле ми ма
се нај че шће су сре ћу у сво јим
сре ди на ма. Они су за мо ље ни
да из не су сво је ви ђе ње то га ка -
ко би се не ке од те шко ћа мо -
гле ре ши ти и да овла сте пред -
став ни ке по ме ну тих стра на ка
да у њи хо во име по кре ну ре -
ша ва ње жи вот них те ма за ко је
су за ин те ре со ва ни у скуп шти -
на ма ло кал них са мо у пра ва и у
Скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је.

Ми лан Ста ној ко вић, пред сед -
ник ГО ПУПС-а, ре као је пред
око 200 су гра ђа на сле де ће:

– Да нас кре ће мо са ак ци -
јом „Ре ци те нам и ПУПС ћe
ре ћи”. Би ће мо ваш глас и
ов де, у на шем окру гу, ло кал -
ној сре ди ни, али и пред
до но си о ци ма од лу ка на
на ци о нал ном ни воу. Во -
ђен прин ци пом со ли -
дар но сти и иде ја ма со -
ци јал не прав де, ПУПС
је од лу чан и спре ман
да бра ни ин те ре се сва -
ког на шег гра ђа ни на.
По го то во ин те ре се и
пра ва вас – нај ве ћих ју -
на ка ових на ших ре фор -

ми: вас пен зи о не ра, вас рад ни -
ка и про ле те ра, али и на ших
вред них по љо при вред ни ка, до -
ма ћи на на ше по но сне Ср би је.
Су ге ри ши те нам ка ко да по бољ -
ша мо ваш жи вот, дра го це но нам
је ва ше ми шље ње.

До дао је да је пред сед ник
ПУПС-а Ми лан Кр ко ба бић као
ми ни стар за ре ги о нал ни раз -
вој у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је
за јед но са Ака де миј ским од -
бо ром за се ло СА НУ по кре нуо
фор ми ра ње На ци о нал ног ти -
ма за спас се ла. Пре то га за чет
је про је кат об но ве за дру гар ства
„500 за дру га у 500 се ла”.

– Ти ме смо об ја ви ли рат нај -
ве ћој по ша сти мо дер не Ср би је
– фе но ме ну „пу сте зе мље”. Од -
луч ни смо у то ме да за у ста ви -
мо де мо граф ско про па да ње ове
зе мље та ко што ће мо мла ђим

ге не ра ци ја ма обез бе ди ти
при стој не усло ве за жи -
вот и рад у сва ком кут ку
на ше зе мље. По зи ва мо

све гра ђа не да се вра -
те ко ре ни ма, за бо -

ра ве на тре нут -
не де о бе и спре -
че бу ду ће се о -
бе – по ру чио је
Ста ној ко вић.

На кра ју су
оку пље ни мо -
гли да по пу не

ан кет не ли сти -
ће у ве зи са сво -
јим ис ку стви ма на
по ме ну те те ме.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Повереник ГО ДС-а Милош Марковић и Зоран Јовановић



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

5

Свет ски дан без ме са обе ле жа ва се
20. мар та сва ке го ди не. Овај дан је
ту да по диг не свест о здра ви јој, ба -
лан си ра ној ис хра ни, ко ја је бо ља за
на шу пла не ту и пра вич ни ја за наш
ла нац ис хра не. Ка ко то ми сли мо?
Про стом ма те ма ти ком до ла зи мо до
по да тка да ће људ ска по пу ла ци ја по -
ра сти за чак 30% до 2050. го ди не,
што до во ди до чи ње ни це да по тра -
жња за ме сом не ће мо ћи да се ис пу -
ни, због че га је по треб но не ке на ви -
ке у ис хра ни из ко ре на про ме ни ти.
С дру ге стра не, мно ги ле ка ри и ну -
три ци о ни сти апе лу ју на што ра зно -
вр сни ју ис хра ну, што под ра зу ме ва
унос раз ли чи тих вр ста ме са. У јав но -
сти се све ви ше го во ри о ис хра ни без
ме са и до ста љу ди свој ре жим ис хра -
не ба зи ра на то ме, по пут ве ге та ри ја -
на ца и ве га на.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не мо гу
ли да за ми сле свој жи вот без ме са и
да ли по др жа ва ју ова кав тип ис хра не.

НА ДА АЋА, слу жбе ни ца:
– Не бих мо гла да за ми слим сва -

ко днев ни жи вот без ме са. Што се ти -
че ова квих ма ни фе ста ци ја и уоп ште -
но на чи на ис хра не, по др жа вам их.

АНИ ЦА СТО ШИЋ, 
про фе сор ен гле ског је зи ка:

– Не ко ли ко пу та не дељ но кон зу -
ми рам ме со, нај че шће жи вин ско, по -
пут пи ле ти не и ћу ре ти не. Мо гла бих
да жи вим без ме са, али сма трам да је
љу ди ма ко ји се ба ве спор том или има -
ју по ја ча ну фи зич ку ак тив ност оно
нео п ход но. По др жа вам сва ки вид
исхра не.

СМИ ЉА ЈО ВА НО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Кон зу ми рам ме со, али не то ли -

ко че сто. Оми ље на ми је те ле ти на,
али по што је њу те шко на ба ви ти,
нај че шће кон зу ми рам пи ле ти ну.
Мислим да се мо же жи ве ти без ме -
са. По вр ће је, сва ка ко, нај здра ви је и

мо же се при пре ми ти под јед на ко
укусно.

МИ ЛЕН КО АН ДРЕ ЈИЋ, умет ник:
– Углав ном не кон зу ми рам ме со,

али у слу ча ју да га је дем, би рам ри -
бу. Знам да се мо же жи ве ти без ме са
и ве ру јем да је то здра ви је.

ВА СА МА ЛАЈ МА РЕ, пен зи о нер:
– Је дем све вр сте ме са и ме сних

пре ра ђе ви на. Ве ру јем да је ис хра на
без ме са мо гу ћа, али ја не бих мо гао
да из др жим. Што се ти че љу ди ко ји не
кон зу ми ра ју ме со, ја их по др жа вам.

МИ О ДРАГ АРАН ЂЕ ЛО ВИЋ, 
пен зи о нер:

– Сва ког да на је дем ме со, нај че -
шће свињ ско и ју не ће. Ве ру јем да се
не мо же жи ве ти без ње га и не по др -
жа вам та кав вид ис хра не.

Ан ке ти ра ле: Ка та ри на Сто ја нов и
Иси до ра Да дић

М. АНДРЕЈИЋС. ЈОВАНОВИЋ В. МАЛАЈМАРЕ М. АРАНЂЕЛОВИЋ

МО ЖЕ ТЕ ЛИ ДА ЗА МИ СЛИ ТЕ ЖИ ВОТ БЕЗ МЕ СА?

Сва ко днев но, али уме ре но

А. СТОШИЋН. АЋА

ХРОНИКА

Осам ло кал них самоуправа
су о сни ва чи фир ме

Ди рек тор ЈП-а „Ур ба ни зам” од про -
шлог но вем бра је ди пло ми ра ни ин -
же њер ар хи тек ту ре Сла ве Бо ја џи ев -
ски. Он је на ову по зи ци ју сти гао с
ме ста се кре та ра град ског Се кре та ри -
ја та за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам -
бе но-ко му нал не де лат но сти и са о бра -
ћај. Пре то га је ра дио нај пре у при -
ват ном сек то ру, па је, од 2012, че ти -
ри го ди не био по моћ ник гра до на чел -
ни ка за ур ба ни зам. Цео свој рад ни
век про вео је са ра ђу ју ћи с ком пе тент -
ним љу ди ма из стру ке.

Раз го ва ра ли смо с њим у ве зи са
ис ку стви ма ко ја је до сад имао у во ђе -
њу ва жног град ског сек то ра.

Тр жи шни рад

Бо ја џи ев ски на пи та ње ка ко ства ри
функ ци о ни шу от кад је од ЈП-а Ди -
рек ци ја на ста ло но во јав но пред у зе -
ће, док су не ке слу жбе пре ба че не у
Град ску упра ву, од го ва ра:

– Ова фир ма не ма ви ше обим прет -
ход ни це. Пре вас ход но, сек тор ко ји се
ба ви ин ве сти ци ја ма пре шао је у Град -
ску упра ву. Основ на де лат ност ко јом
се ба ви мо, је сте из ра да план ске до ку -
мен та ци је. Она де фи ни ше на ко ји на -
чин и под ко јим усло ви ма не што мо -
же да се гра ди. То ра ди мо за цео Ју -
жно ба нат ски округ, што нам је ве о ма
про ши ри ло де ло круг ра да. При о ри -
тет нам је био скла па ње уго во ра са
оп шти на ма и гра до ви ма из на шег ре -
ги о на, ко јих има се дам, без Пан че ва.
Спо ра зум но, те ло кал не са мо у пра ве
су и су о сни ва чи „Ур ба ни зма”. Тре -
нут но ра ди мо на пет на ест план ских
до ку ме на та, на шта сам по но сан.

Он до да је да је по ен та у то ме да ка -
да по сто ји јав но пред у зе ће за ко је се
зна да из ра ђу је ак та, у сва ком тре нут -

вр ста ак та тог ти па ко ји не мо же мо
да ство ри мо. Зна мо да на пра ви мо до -
ку мент да за жи ви на те ре ну, што је
ва жно, јер ни ко ме не тре ба мр тво сло -
во на па пи ру – об ја шња ва ди рек тор.

На при мер, „Ур ба ни зам” је упра во
у за вр шној фа зи из ра де план ске до -
ку мен та ци је за вр шач ку по слов но-ин -
ду стриј ску зо ну, што је ра ђе но по хит -
ном по ступ ку због за ин те ре со ва них
ин ве сти то ра.

Бо ја џи ев ски сма тра да ће вре ме да -
ти од го вор на пи та ње да ли је по сто -
ја ла бо ља ор га ни за ци ја у вре ме Ди -
рек ци је или по сле це па ња те ве ли ке
фир ме.

– Оно што је ја ко до бро, је сте да се
град из бо рио да за др жи сво је јав но
пред у зе ће ко је му из ра ђу је план ску
до ку мен та ци ју. Ва жно је да не мо -
раш да на ру чу јеш ак та од фир ми из
дру гих гра до ва, јер ова ко кре и раш и
по ли ти ку овог гра да. Спро во ђе ње ин -
ве сти ци ја од кру ци јал ног је ин те ре са
за град Пан че во и за гра ђа не – по ен -
ти ра Бо ја џи ев ски.

Ре ци мо, по пут ства ра ња пла но ва за
се вер ну ин ду стриј ску зо ну.

С. Трај ко вић

ку пред сед ник не ке од ју жно ба нат -
ских оп шти на мо же да по зо ве и ка же
да му је хит но нео п хо дан план ски до -
ку мент за не ког ин ве сти то ра.

– Ми се од мах при хва та мо по сла.
На тр жи шту смо. Има мо и ја ко до бро
са рад њу с тре ћим ли ци ма, ве ли ким
ком па ни ја ма ко је по слу ју у на шем
гра ду. Би тан сег мент на шег по сла је
и над зор над одр жа ва њем пу те ва. Има -
ли смо, због вре мен ских усло ва, при -
лич но про бле ма то ком зи ме, ко је смо
ре ша ва ли успе шно. Та ко ђе, из да је мо
усло ве за при кљу че ња на оп штин ске
пу те ве – на во ди Бо ја џи ев ски.

Од лич на еки па

Он при ча да по сто ји про блем с ка -
дром, јер се по сао про ши рио.

– Укуп но нас је, по свим осно ва ма,
за по сле но че тр де сет че тво ро. Ипак,
има мо од лич ну еки пу ин же ње ра – са -
о бра ћај них, елек тро, ма шин ских –
као и ис ку сне ар хи тек те, ур ба ни сте,
про стор не пла не ре, еко но ми сте, прав -
ни ке... Об у хва та мо све обла сти, по -
сто ји за тво рен круг, у сми слу ква ли -
тет не фир ме ко ја се ба ви из ра дом
план ске до ку мен та ци је. Не по сто ји

РАЗ ГО ВА РА МО: СЛА ВЕ БО ЈА ЏИ ЕВ СКИ, ДИ РЕК ТОР ЈП-А „УР БА НИ ЗАМ”

КВА ЛИ ТЕТ У ИЗ РА ДИ ПЛА НО ВА
АК ЦИ ЈЕ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Рас пи са на два кон кур са за
пројекте од јавног интереса

На осно ву од ре да ба За ко на о от кла -
ња њу по сле ди ца од у зи ма ња имо ви не
жр тва ма Хо ло ка у ста, Је вреј ској оп -
шти ни Пан че во при па ло је 5.707 ква -
драт них ме та ра по љо при вред ног зе -
мљи шта, а у жал бе ном по ступ ку је
још 25.061 ква драт ни ме тар.

Ово је и по сле ди ца об ја вље них по -
да та ка Ре пу блич ке Аген ци је за ре сти -
ту ци ју о имо ви ни жр та ва Хо ло ка у ста
ко је не ма ју на след ни ка. У на шој земљи

су до сад је вреј ским оп шти на ма вра -
ће на 104 објек та укуп не по вр ши не
7.271 ква драт ни ме тар, 77 по слов них
про сто ра, 19 ста но ва, јед на згра да,
се дам га ра жа, 442 ква драт на ме тра
не из гра ђе ног гра ђе вин ског зе мљи шта
и 6.251.913 ква дра та по љо при вред -
ног зе мљи шта.

Рок за под но ше ње зах те ва за вра -
ћа ње имо ви не по овом за ко ну ис те -
као је 27. фе бру а ра. С. Т.

ИЗ АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ

Је вреј ским оп шти на ма 
вра ће на имо ви на

БАХАТОСТ ФИРМЕ „М & M PE TA KO VIĆ TRA DE”

Власник осуђен на затворску казну

НАША АНКЕТА

Пред мет дру гог су/фи нан си ра ју -
ћег јав ног кон кур са су про гра ми и
про јек ти од јав ног ин те ре са у обла -
сти омла дин ског сек то ра за 2019.
Они мо ра ју би ти усме ре ни ка обра -
зо ва њу и за по шља ва њу мла дих,
здра вљу и од ра ста њу ове по пу ла -
ци је, ње ној без бед но сти и мо бил -
но сти, као и ин тер кул ту рал но сти.

По ми ње се и уче шће мла дих у до -
но ше њу од лу ка, те ак ти ви зам и во -
лон те ри зам. Им пе ра тив је да се по -

шту ју прин ци пи по -
што ва ња људ ских
пра ва, рав но прав но -
сти и јед на ких шан -
си за све, од говор но -
сти, со ли дар но сти,
ме ђу соб не сарад ње...

Пра во уче шћа
има ју ор га ни за ци је
и/или удру же ња гра -
ђа на ре ги стро ва на на
те ри то ри ји на шег гра -
да, а сред ства по сто је
у ло кал ном бу џе ту. Не
мо гу да се при ја ве они
што су већ до би ли но -
вац на не ком дру гом
град ском кон кур су за

2019, рок за апли ка ци је је 1. но -
вем бар и ин струк та жа ће би ти одр -
жа на та ко ђе 19. мар та.

С. Т.

Славе Бојаџиевски

Те ме: раз вој ци вил ног
дру штва и омла дин ски
сек тор

У по след њих не ко ли ко да на Град -
ска упра ва рас пи са ла је два кон кур -
са. Пр ви се ти че осна жи ва ња и раз -
во ја ци вил ног дру штва пре ко уна -
пре ђе ња усло ва за оба вља ње де лат -

но сти удру же ња гра ђа на и пру жа ња
по др шке њи хо вим про гра ми ма и
про јек ти ма од јав ног ин те ре са у
обла сти ма здрав ства
и со ци јал не по ли ти -
ке, кул ту ре, ин фор -
ми са ња, бри ге о де -
ци и мла ди ма, обра -
зо ва ња, еко ло ги је, ту -
ри зма и ве ре.

Мо гу ћи апли кан -
ти, до 1. но вем бра,
од но сно до утро шка
сред ста ва, је су сва ре -
ги стро ва на удру же ња
гра ђа на, те цр кве и
вер ске за јед ни це са
се ди штем на те ри то -
ри ји Пан че ва. Про -
јек те ће раз ма тра ти
струч на ко ми си ја, а
при ја ве се под но се Се кре та ри ја ту за
јав не слу жбе и со ци јал на пи та ња.
Ин струк та жа у ве зи с тим за ка за на
је за уто рак, 19. март.

Петаковић неће ништа 
да каже

Сага се наставља: коначно се после
бројних наших позива, 13. марта, Ла-
зар Петаковић, власник фирме „М &
M Pe ta ko vić Tra de”, јавио на телефон.
Покушали смо да му поставимо не-
колико питања, али он је у старту од-
био да комуницира с нама, па је ла-
конски додао:

– Ништа нећу да причам. Све што
сте досад написали је нетачно.

С обзиром на то да смо у рукама
имали документ који је донела При-
вредна комора Србије
– Иницијативу за про-
мену Одлуке о одређи-
вању минималне и мак-
сималне цене техничких
прегледа возила – хтели смо
да од њега чујемо зашто су
у његовој фирми цене и до
50 одсто ниже у односу
на оне фирме што та-
кође обављају ову услу-
гу. Имали смо потребу да
га питамо и зашто не пла-
ћа изношење смећа,
једини од прав-
них лица у граду.
Ништа од тога ни-
смо добили...

Јавност се заинтересовала за по-
словање поменуте фирме: у претход-
не две недеље стигло нам је још не-
колико информација. Поуздано је да
је против Петаковића била покрену-
та истрага због тешког дела против
безбедности јавног саобраћаја, јер је
изазвао тешку саобраћајну несрећу.
Такође, он је 2016. године оглашен
кривим за тешко дело против опште
сигурности: од експлозије цистерне
погинула је једна особа, која није би-
ла у радном односу код њега. Осуђен
је на годину дана затвора, условно
на пет.

Да подсетимо, најпре смо објави-
ли да нам је Удружење српских тех-
ничких прегледа (СТЕП), огранак за
јужни Банат, послало саопштење у
коме стоји да фирма „М & M Pe ta ko -
vić Tra de” једина на територији на-

шег региона не по-
штује јединстве-
ну цену технич-
ког прегледа во-
зила. Онда смо
навели да су Пе-
таковићеви за-
послени изба-
цили комисију

која је
и м а л а

з а д а т а к
да направи

тачне мере плаца због плаћања услу-
ге изношења смећа.

Он је одбио нашу молбу да нам да
имејл адресу како бисмо комуници-
рали, а сада је имао само кратак
коментар с почетка овог текста, чи-
ме су читаоци ускраћени за његово
мишљење.

С. Т.

Императив је да се
поштују принципи
поштовања људских
права,
равноправности и
једнаких шанси за
све, одговорности,
солидарности и
међусобне сарадње.



Петак, 15. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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У Пан че ву сва ки дру ги деч ји
вр тић има кров ко ји про ки -
шња ва – уста но вио је За вод за
јав но здра вље, ко ји је и ове го -
ди не у сарaдњи с ло кал ном са -
мо у пра вом спро вео кон тро лу
пред школ ских и школ ских
уста но ва у на шем гра ду.

Про ве ра ва на је чи сто ћа обје -
ка та и ис прав ност во де и хра -
не њи ма. Узе ти су и бри се ви с
по вр ши на у објек ти ма и из вр -
шен је са ни тар ни пре глед за -
по сле них у шко ла ма и вр ти -
ћи ма, као и де це и уче ни ка.

Ре зул та ти ових ис пи ти ва ња
до бро до ђу ло кал ној са мо у пра -
ви, јер на осно ву њих она сти -
че ја сан пре глед си ту а ци је и
пла ни ра бу ду ће ак тив но сти: ре -
ша ва ње ак ту ел них про бле ма и
уна пре ђи ва ње бо рав ка у вас -
пит но-обра зов ним уста но ва ма
на те ри то ри ји на шег гра да.
Сход но то ме Град Пан че во сва -
ке го ди не у бу џет ској ли ни ји
на ме ње ној про све ти из два ја на
де се ти не ми ли о на ди на ра за
ре но ви ра ње про сто ри ја, за ме -
ну сто ла ри је, на бав ку нео п ход -
не опре ме и још мно го то га.

Јав на кон тро ла

Др Рад ми ла Јо ва но вић, на чел -
ни ца Цен тра за хи ги је ну и ху -
ма ну еко ло ги ју пан че вач ког
за во да, у сре ду, 6. мар та, у ма -
лој са ли Град ске упра ве пред -
ста ви ла је ре зул та те ис тра жи -
ва ња оба вље ног то ком про шле
го ди не. Пре ма ње ним ре чи ма,
Пан че во се мо же по хва ли ти
овим про гра мом и рет ка је ло -
кал на за јед ни ца ко ја ре дов но,
од 2004. го ди не, про ве ра ва ста -
ње у вр ти ћи ма и основ ним и
сред њим шко ла ма с ци љем
очу ва ња и уна пре ђе ња здра -
вља де це.

У За во ду за јав но здра вље,
на осно ву ових ре зул та та, ка -
жу да је ста ње у вас пит но-обра -
зов ним уста но ва ма на те ри то -
ри ји на шег гра да за до во ља ва -
ју ће, али не ких про бле ма има

ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ У „ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈИ”

За стој про из вод ње због ре мон та
Лош ква ли тет
ваздуха у гра ду

Део по го на пан че вач ке „Пе тро -
хе ми је” ни је у функ ци ји због
пла ни ра них ре монт них ак тив -
но сти. С тим у ве зи, ме наџ мент
пе тро хе миј ског ги ган та по слао
је са оп ште ње у ко ме оба ве шта -
ва гра ђа не Пан че ва да је у фа -
бри ци по ли е ти ле на ни ске гу -
сти не (ПЕНГ) у пе так, 8. мар та,
об у ста вље на про из вод ња и да
ће тај про це сни по гон би ти ван
функ ци је 55 да на. По ред то га,
план ски за стој у фа бри ци Ети -
лен и оста лим про из вод ним по -
стро је њи ма „Пе тро хе ми је” пла -
ни ран је за сре ду, 20. март, и
про це на је да ће ра до ви у том
по го ну тра ја ти 35 да на.

„Нај зна чај ни је ак тив но сти то -
ком ре мон та би ће усме ре не на
ре а ли за ци ју ин ве сти ци ја од ко -
јих су кључ не ре ин стру мен та -
ци ја и ау то ма ти за ци ја упра вља -
ња ра дом ком пре со ра у фа бри -
ци Ети лен и ре ви та ли за ци ја хи -
пер ком пре со ра у фа бри ци
ПЕНГ. Пла ни ра на је и ин ве сти -
ци ја ко ја ће омо гу ћи ти да се
по ве ћа обим про из вод ње у фа -
бри ци по ли е ти ле на ви со ке гу -
сти не (ПЕВГ) и она ће би ти ре -
а ли зо ва на то ком ле та”, сто ји у
пи са ној из ја ви Ми ше Бу ла ји ћа,
из вр шног ди рек то ра функ ци је
про из вод ње и тех нич ке по др -
шке „Пе тро хе ми је”, ко ја је до -
ста вље на ре дак ци ји „Пан чев ца”.

У са оп ште њу сто ји да ће ре а -
ли за ци ја го ре на ве де них ин ве -
сти ци о них про је ка та, вред них

око 18,3 ми ли о на евра, по зи -
тив но ути ца ти на укуп но по -
сло ва ње ком па ни је. Пре ма на -
во ди ма ме наџ мен та, ово је нај -
ве ће ула га ње у за на вља ње про -
из вод ње у по след њих три де сет
го ди на, а но вац за фи нан си ра -
ње ра до ва обез бе ђен је из соп -
стве них сред ста ва ком па ни је.
По ред ин ве сти ци о них ак тив но -
сти у фа бри ка ма Ети лен, ПЕВГ
и ПЕНГ, то ком за сто ја би ће

реали зо ван и ре монт про це сне
опре ме у оста лим по го ни ма. У
„Пе тро хе ми ји” твр де да ће пла -
ни ра не ак тив но сти омо гу ћи ти
без бед ни ји и ефи ка сни ји рад
ком па ни је. По ред то га, пе тро -
хе ми ча ри ис ти чу да су све рад -
не ак тив но сти то ком за сто ја у
пот пу но сти ускла ђе не с ва же -
ћим без бед но сним про це ду ра -
ма ком па ни је, а све с ци љем
без бед но сти и за шти те здра вља
за по сле них, као и за шти те рад -
не и жи вот не сре ди не.

Упо ре до с по чет ком об у ста -
ве ра да про ме ни ла се ат мос -
фер ска си ту а ци ја у пан че вач -
ком ва зду ху – мно го је ви ше
опа сних и за га ђу ју ћих ма те ри -
ја не го ина че. Од пет ка 8. мар -
та до су бо те 9. мар та вред но -
сти за га ђу ју ћих ма те ри ја би ле
су да ле ко из над до зво ље них.
Про шлог пет ка су ана ли за то -
ри град ског мо ни то ринг си сте -
ма на мер ном ме сту у Ули ци

ца ра Ду ша на ре ги стро ва ли јед -
но ча сов ни пик азот них ок си да
од 319 ми кро гра ма по ме тру
куб ном, а на ред ног да на јед -
но ча сов на вред ност ове штет -
не ма те ри је би ла је не што ма -
ња – 261 ми кро грам по ме тру
куб ном. На истом ме сту пр вог
да на ви кен да из ме ре не су ви -
со ке кон цен тра ци је сум пор них
ок си да – 100 ми кро гра ма по
ме тру куб ном, а апа ра ти на Ва -
тро га сном до му за бе ле жи ли су
592 ми кро гра ма по ме тру куб -

ном укуп них угљо во до ни ка, ве -
о ма кан це ро ге не ма те ри је.

Оп ште је по зна то, а на овај
за кљу чак ја сно ука зу ју смрад -
не по сле ди це ви ше де це ниј ског
су жи во та Пан че ва ца с про це -
сним си сте ми ма ју жне ин ду -
стриј ске зо не, да ка да фа бри -
ке ула зе у ти хи ход ра да или
ка да се об у ста вља про из вод ња
у про це сним си сте ми ма, увек
до ла зи до ве ли ког ис пу шта ња
опа сних и за га ђу ју ћих ма те ри -
ја. Тех но ло зи ис ти чу да је то
са свим нор мал на ствар и да се
то ни ка ко не мо же из бе ћи јер
је тех но ло ги ја та ква – за у ста -
вља ње про це са под ра зу ме ва
пот пу но чи шће ње си сте ма, што
из и ску је про ду ва ва ње и спа љи -
ва ње са др жа ја из про це сних
си сте ма. Оту да и на ста ју хе -
миј ски уда ри из прав ца ју жне
ин ду стриј ске зо не. То исто ва -
жи и ка да се про из вод ни про -
це си вра ћа ју у ре до ван рад.

Ако ак тив но сти ма „Пе тро -
хе ми је” при до да мо и НИС-ов
мар тов ски план ски за стој због
тех нич ко-тех но ло шког по ве зи -
ва ња ра фи не риј ских по стро је -
ња с по го ни ма про из вод ног
ком плек са „Ду бо ка пре ра да”,
мо же мо сло бод но за кљу чи ти
да је пред на ма смра дан март.
На рав но, ако не ду не ве тар.

СТА ЊЕ У ВР ТИ ЋИ МА И ШКО ЛА МА ДО БРО, АЛИ МО ЖЕ ДА БУ ДЕ БО ЉЕ

СВА КИ ДРУ ГИ КРОВ НАД 
ДЕ ЦОМ ПРО КИ ШЊА ВА

ша ни нео п ход но ре ши ти про -
блем вла ге и ре кон стру и са ти
кро во ве. У не за до во ља ва ју ћем
ста њу су и, оште ће не, бе тон ске
под ло ге у кру гу де вет обје ка та,
као и фа са де на де вет вр ти ћа.
У њих пет је нео п ход но окре -
чи ти уну тра шње про сто ри је, као

и по пра ви ти спра ве за игру. У
из ве шта ју За во да за бе ле же но је
да не ко ли ко обје ка та „Деч је ра -
до сти” не ма аде кват ну за штит -
ну огра ду, што умно го ме мо же
угро зи ти без бед ност де це.

и нео п ход но је ре ши ти их у на -
ред ном пе ри о ду.

Хра на је без бед на

Струч ња ци из За во да пре гле -
да ли су два де сет вр ти ћа и цен -
трал ну ку хи њу ПУ „Деч ја ра -
дост” и из вр ши ли че тр де сет две

кон тро ле обје ка та. У њи ма је
узе то пре ко 300 узо ра ка и оба -
вље но пре ко 700 са ни тар них
пре гле да. Уста но вље но је да је
у ви ше од по ло ви не згра да у
ко ји ма бо ра ве пан че вач ки мали -

Ка да је реч о хра ни, сви ми -
кро би о ло шки на ла зи би ли су
ис прав ни, а енер гет ска вред -
ност и ко ли чи на со ли у об ро -
ци ма од го ва ра про пи са ним нор -
ма ти ви ма за де цу тог уз ра ста.
Ме ђу тим, струч ња ци За во да
упо зо ра ва ју да је у се дам узо -
ра ка бри са узе тог с по вр ши на
у вр ти ћи ма утвр ђе но при су ство
штет них бак те ри ја.

Ка да је реч о шко ла ма, све
кон тро ли са не обра зов не уста -
но ве (19 основ них и 10 сред -
њих шко ла) има ју за до во ља ва -
ју ћу оп шту хи ги је ну, али је нео -
п ход но уре ди ти 13 дво ри шта,
а у 19 шко ла тре ба за ме ни ти
сто ла ри ју. Струч ни тим За во -
да утвр дио је да је у се дам вас -
пит но-обра зов них уста но ва под
до тра јао и да тре ба да бу де за -
ме њен но вим. По ред то га, на
де вет шко ла тре ба об но ви ти
фа са ду.

Због но ве за кон ске ре гу ла -
ти ве, од 2019. го ди не За вод за
јав но здра вље про ши ри ће кон -
тро лу и на од ре ђи ва ње енер -
гет ске вред но сти обро ка у
основ ним шко ла ма ко је има ју
про ду же ни бо ра вак.

ШТА ДЕ ЦА ПИ ЈУ

За бри ња ва и по да так да је у два узор ка во де у пан че вач -

ким вр ти ћи ма утвр ђе на ми кро би о ло шка не ис прав ност, а 12

узо ра ка би ло је не при хва тљи вог фи зич ко-хе миј ског ква ли -

те та. Др Рад ми ла Јо ва но вић, на чел ни ца Цен тра за хи ги је ну

и ху ма ну еко ло ги ју, ис ти че да је узор ко ва ње во де ура ђе но

то ком рас пу ста и да је по чет ком школ ске го ди не на кнад ном

ана ли зом утвр ђе но да је во да на спор ним ме сти ма по но во

би ла до брог ква ли те та.

Ка да је реч о основ ним и сред њим шко ла ма, у 19 узо ра -

ка про на ђе ни су штет ни ми кро би о ло шки ор га ни зми, а у 12

слу ча је ва фи зич ко-хе миј ска свој ства во де би ла су ван про -

пи са ног пра вил ни ка.

Ми ни стар ство за шти те жи -
вот не сре ди не у по след њих
шест ме се ци оста ви ло је без
до зво ле за рад два де сет фир -
ми ко је се ба ве упра вља њем
от па дом због то га што су
непро фе си о нал но, кр ше ћи
зако не, тре ти ра ле от пад на на -
чи не ко ји ни су у скла ду с про -
пи са ним. На кон овог ра ди -
кал ног по те за (по сле одва јања
од ми ни стар ства по љо при -

вреде у по себ но ми ни стар ство)
број фир ми ко ји ма су од у зе те
до зво ле по рас тао је на се дам -
де сет. Због фи зич ких не мо -
гућ но сти овом пр вом ак ци јом
об у хва ћен је део опе ра те ра, а
у на ред ном пе ри о ду на уда ру
ће се на ћи и оста ле фир ме за
ко је се сум ња да не по сту па ју
са от па дом на на чин ка ко 
је то др жа ва пропи са ла.

Од го вор на ли -
ца у овим фир -
ма ма ни су се при -
др жа ва ла пра ви -
ла и про пи са на -
ве де них у до зво -
ла ма ко је су до -
би ли. Они су омо -
гу ћи ли да те фир -
ме па ку ју, не про -
пи сно скла ди ште
и тран спор ту ју
опа сне ма те ри је.
Над ле жни ис ти чу да се да ва -
ње са гла сно сти за рад са опа -
сним ма те ри ја ма спро во ди по
ја сним и стро го де фи ни са ним
про це ду ра ма. Слу жбе ни ци ре -
дов но кон тро ли шу не пра вил -
но сти и, у скла ду са ин спек -
циј ским из ве шта јем, ре а гу ју
и од у зи ма ју до зво ле уко ли ко
су се опе ра те ри оглу ши ли о

за кон. У Ср би ји је за тре ти ра -
ње от па да фир ма ма уру че но
ви ше од 2.000 до зво ла за са -
ку пља ње, тран спорт, скла ди -
ште ње или трет ман.

Да под се ти мо, Ми ни стар -
ство за шти те жи вот не сре ди -
не је про шле го ди не, на кон
ин ци ден та са опа сним ма те -
ри ја ма ко је су про на ђе не на
те ри то ри ји Пан че ва, по кре -
нуло ак ци ју за про ве ру ра да

фир ми ко је се ба ве то ко ви ма
от па да. Пан че вач ко Јав но ту -
жи ла штво под не ло је оп ту -
жни пред лог Основ ном су ду
у Пан че ву про тив Љу бо ми ра
Ми ли ће ви ћа, вла сни ка фир -
ме „Еко 21”. Пре ма на во ди ма
Ту жи ла штва, окри вље ни је
учи нио кри вич но де ло уно -
ше ње опа сних ма те ри ја у Ср -
би ју и не до зво ље но пре ра ђи -

вао, од ла гао и
скла ди штио опа -
сан от пад. У мар -
ту про шле го ди -
не про на ђен је
от пад на ло ка ци -
ја ма у Пан че ву
(Но во се љан ски
пут 94 и Кај мак -
ча лан ска 24А) за
ко ји је утвр ђе но
да при па да ка те -
го ри ји опа сан.

Реч је о от пад ним уљи ма, за -
у ље ним кр па ма и би ту ме ну,
ко ји су не про пи сно ускла ди -
ште ни на овим ло ка ци ја ма и
чи је при су ство је мо гло да
угро зи здра вље љу де. Пре ма
за ко ну, за ово кри вич но де ло
за пре ће на је нов ча на ка зна и
ка зна за тво ра у тра ја њу од
шест ме се ци до пет го ди на.

АК ЦИ ЈА ЕКО-МИ НИ СТАР СТВА

Забрањен рад

Неадекватне справе прете малишанима

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ОДР ЖАН СА ЈАМ ОБРА ЗО ВА ЊА

Ма шинцима ме да ља 

Про шле не де ље, од 7. до 9.
мар та, одр жан је 14. ме ђу на -
род ни са јам обра зо ва ња „Пу -
то ка зи” у ха ли „Ма стер” Но -
во сад ског сај ма. Реч је о ве о -
ма зна чај ној ма ни фе ста ци ји
чи ји је циљ да про мо ви ше
обра зо ва ње за све и афир ми -
ше по тре бу за до жи вот ним
ра дом на се би, као и да сред -
њо школ ци ма и сту ден ти ма
по мог не у ода би ру бу ду ћег
за ни ма ња. Сва ке го ди не ин -
сти ту ти, фа кул те ти, ви ше и
сред ње струч не шко ле ши рој
јав но сти пред ста ве око пет -
сто обра зов них про фи ла.

Ма шин ска шко ла Пан че во
на сту пи ла је 8. мар та као гост
на штан ду Ми ни стар ства
просве те, на у ке и тех но ло -
шког раз во ја и пред ста ви ла
део сво је опре ме за обу ку ме -
ха тро ни ча ра, 3Д штам пач,
као и про мо тив не фил мо ве

и брошу ре. Вре ди ис та ћи да
је на ово го ди шњем сај му обра -
зо ва ња пан че вач ка струч на
шко ла до би ла ви со ко при зна -
ње – Сре бр ну ме да љу Но во -
сад ског сај ма. Ме да љу и ди -
пло му при мио је ди рек тор
шко ле Не над Дој чи но вић.

Ове го ди не је По кра јин ски
се кре та ри јат из дво јио три ми -
ли о на ди на ра за фи нан си ра -
ње тро шко ва пу та сред њо шко -
ла ца на ову ма ни фе ста ци ју,
та ко да су ђа ци из 72 шко ле с
те ри то ри је АП Вој во ди не би -
ли у при ли ци да се бо ље упо -
зна ју с мо гућ но сти ма ко је пру -
жа ју срп ске ви со ко о бра зов не
уста но ве и сред ње шко ле. Пе -
да го шки за вод Вој во ди не, у
са рад њи са Се кре та ри ја том
за обра зо ва ње, ор га ни зо вао је
и струч ни скуп под на зи вом
„Са вре ме на обра зов на тех но -
ло ги ја у прак си”.

Ненад Дојчиновић, директор Машинске школе

Омогућили
непрописно
складиштење и
транспорт
опасних материја



Сва ко га да на 
про се чан Пан че вац
пре кр ши за кон за 
ка зне од 30.000 до
50.000 ди на ра, 
а то и не зна

За што су по ли цај ци 
у Србији ме ка ср ца

У Окла хо ми за кон за бра њу је
му шкар цу да но си ча ра пе то -
ком сек са, у Ју ти ви о ли на не
сме да се но си у па пир ној ке -
си, а у Ср би ји се за уби ја ње
јед не бу ба ма ре пла ћа 15.000
ди на ра – осим ако не ма се дам
туф ни. Та да мо же...

Ово на пред ре че но ни је виц!
Го ди на ма уна зад у Ср би ји је

на сна зи за кон ко ји пред ви ђа
ка жња ва ње са ку пља ча пу же ва
са 2.100 ди на ра по ко ма ду, док
се за спље ска ног леп ти ра ку пу -
са ра пла ћа 10.000. На овом спи -
ску су и бу ба ма ра, она цр ве на
са две туф не, и још пет сто ти нак
биљ них и жи во тињ ских вр ста.

Али да ли сте не кад чу ли да
је не ко ухва ћен у кр ше њу овог
за ко на?

Не ма шан се!
Као што си гур но ни сте чу ли

ни да је не ко пла тио ка зну јер је
су шио веш на те ра си... А и то је
за бра ње но! И има још: нов ча но
ће се, ре ци мо, ка зни ти управ -
ник згра де ако не од ре ди осо бу
ко ја ће га за ме њи ва ти док је он
на го ди шњем од мо ру и ње но име
не ис так не на вид ном ме сту...

Иде мо да ље: да ли зна те не -
ког ко је ка жњен за то што је
би цикл во зио тро то а ром, или
те ле фо ни рао док је пре ла зио
ули цу на пе шач ком пре ла зу?

Тек су ма ло ве ће шан се да
по зна је те не ког ко је по пу нио
др жав ни бу џет за то што се није

ТЕМА БРОЈА
Петак, 15. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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ве зао на зад њем се ди шту ау то -
мо би ла, али ако сви на пред на -
ве де ни слу ча је ви кр ше ње зако -
на мо гу да се оправ да ју не зна -
њем, не ма ни ког ко не зна да
је упо тре ба мо бил ног те ле фо -
на то ком упра вља ња мо тор ним
во зи лом за бра ње на.

А ка зне пла ћа ју са мо бак су зи!

До бре на ме ре

Спи сак за бра на чи је се кр ше -
ње нов ча но ка жња ва ду га чак
је и ме сти мич но нео би чан, а
ме сти мич но и сме шан.

За што се ови за ко ни до но се
и због че га их, ако су већ усво -
је ни, власт не спро во ди?

У прин ци пу, за ко но да вац (го -
то во) увек има нај бо ље на ме ре.

– Ако се уби је јед на бу ба -
мара, то и ни је та ко ве ли ки
про блем. Од штет ни це нов ник
је до нет за слу чај да не ко на -
мер но уни шта ва по пу ла ци је по -
је ди них вр ста, бу ба ма ра или

ри ђег шум ског мра ва, ко ји је
под за шти том – об ја сни ла је
сво је вре ме но јед на пред став -
ни ца Ми ни стар ства за за шти -
ту жи вот не сре ди не.

Ни ко ра зу ман, на рав но, не
оспо ра ва ва жност ре ше ња из
За ко на о без бед но сти са о -

при ча мо о по сту па њу по ли -
циј ских слу жбе ни ка у скла ду
са за ко ном ко ји све сно не ре -
а гу ју на чи ње ње пре кр ша ја, ту
мо ра мо да има мо у ви ду да,
на жа лост, не ма ли број са о бра -
ћа ја ца не ма до вољ но раз ви је -
ну свест о опа сно сти од ре ђе -
них пре кр ша ја и он да због
неких сво јих лич них ста во ва
не пред у зи ма ју за ко ном про -
пи са не ме ре про тив оних ко ји
их кр ше. Ти пи чан при мер за
то је ве зи ва ње по ја се ва на зад -
њем се ди шту. Ве ли ки број
поли ца ја ца ни је све стан ко ли -
ко је ова ме ра ва жна и он да у
са мој кон тро ли, ка да ви де да
не ко ни је про пи сно ве зан на
зад њем се ди шту, не пред у зи -
ма ју санк ци је јер лич но сма -
тра ју да је то не што што је
непо треб но и да не ма по тре бе
да санк ци о ни шу. Ка да би смо
има ли мно го ве ћи ни во све -
сти и дру га чи ји си стем обра -
зо ва ња по ли ца ја ца, он да би се
они дру га чи је по на ша ли пре -
ма гра ђа ни ма – не би про пу -
шта ли да их санк ци о ни шу –
ка же Ока но вић за „Пан че вац”.

На на ше пи та ње због че га
МУП до зво ља ва та кво по на -
ша ње сво јих при пад ни ка и
само по вре ме но ор га ни зу је
кам па ње, он ка же да ми ни -
стар ство по ли ци је мо ра да уна -
пре ди обра зо ва ње и обу ку
поли циј ских слу жбе ни ка ка -
ко би овај по сао оба вља ли
ревно сно.

Глас на ро да

Али не ће би ти да је све у до -
број во љи и не зна њу.

Кад је пре не ко ли ко ме се ци
са оп ште но да ће за ста ри ја пут -
нич ка во зи ла би ти оба ве зан ше -
сто ме сеч ни тех нич ки пре глед,
би ло је ја сно да за ко но да вац
уво ди ово ре ше ње ка ко би се
сма њио број уде са иза зва них
тех нич ком не ис прав но шћу во -
зи ла. Али гра ђа ни ко ји би овом
ме ром би ли по го ђе ни, од но сно
вла сни ци во зи ла чи ји су тро -
шко ви ре ги стра ци је прак тич -
но удво стру че ни, ди гли су га -
ла му и на ја ви ли про те сте, па
је Ми ни стар ство са о бра ћа ја,
пред ла гач за ко на, бр зо устук -
ну ло! Као, ослу шну ло је глас
на ро да...

Ћуд је ћуд, ал’ суд је суд, пе -
ва Ђор ђе Ба ла ше вић. У на став -
ку, ме ђу тим, пе ва још „... и
власт је власт”.

И би ће да је суд би на бу ба -
ма ре и оста ло о че му смо го во -
ри ли у овом тек сту ту не где, у
про це пу из ме ђу за дат ка су да
да су ди и по тре бе вла сти увек
кроз историју да (што ду же)
вла да.

Р. Т.

ЗА ЧАС ОДЕ 10.000 ДИ НА РА

Уко ли ко на ула зу у згра ду ни је ис так ну то име осо бе ко јој ста -

на ри мо гу да се ја ве у слу ча ју ква ро ва лиф та, ин ста ла ци ја,

уре ђа ја и опре ме у згра ди, управ ник згра де би ће ка жњен

са 10.000 ди на ра.

Иста ка зна пред ви ђе на је и за ста на ра ко ји не при ја ви

да тум по чет ка, вр сту и тра ја ње ра до ва у ста ну.

Ови и слич ни ко му нал ни пре кр ша ји во де се као ма њи, па

су, по сле пр ве усме не опо ме не, нов ча не ка зне иден тич не:

10.000 ди на ра за пр ву при ја ву (пет ако се пла ти у ро ку од

осам да на), 20.000 за дру гу, 35.000 за тре ћу... Прав на ли -

ца мо гу да „до гу ра ју” и до 120.000 ди на ра.

КО МУ НАЛ НА ПО ЛИ ЦИ ЈА 

И ЉУ БАВ НИ ЗА НОС

У стам бе ним згра да ма се пе ри о ди од 16 до 18 са ти и од 22

до 5 ују тру на ред ног да на сма тра ју вре ме ном од мо ра и пра -

вље ње бу ке та да сма тра се пре кр ша јем ко ји се ка жња ва са

10.000 ди на ра.

– Ста ри ја ком ши ни ца при ја ви ла је мла ди пар ко ји пре гла -

сно во ди љу бав и тра жи ла од Ко му нал не по ли ци је да их опо -

ме не да бу ду ти ши. То и је сте на не ки на чин у опи су по сла ове

слу жбе јер се ра ди о бу ци, од но сно о ре ме ће њу јав ног ре да и

ми ра, али ја ствар но не знам ка ко бих та ко не што са оп штио

мла ди ма у за но су. За то сам за мо лио го спо ђу за раз у ме ва ње...

– ка же Бог дан Са вић, на чел ник Ко му нал не по ли ци је.

ПСИ У ПРАВ НОМ ПРО ЦЕ ПУ

Пра вил ни ком о на чи ну др жа ња па са ко ји мо гу пред ста вља -

ти опа сност за око ли ну, об ја вље ним у „Слу жбе ном гла сни -

ку Ре пу бли ке Ср би је” бр. 65/2010 про пи са на је оба ве за

вла сни ка „опа сног пса” да, за јед но са псом, за вр ши обу ку

„у скла ду са про гра мом ки но ло шког са ве за”.

„Опа сним псом” сма тра се пас ко ји је без очи глед ног по во -

да по вре дио чо ве ка или дру гог пса; дре си ран за бор бе па са;

на ме њен за чу ва ње имо ви не или као те ле сни чу вар; пас ра -

се пит бул те ри јер или ме ша нац те ра се ко ји не по ти че из кон -

тро ли са ног уз го ја; ра се бул те ри јер, ста форд те ри јер, аме рич ки

ста форд те ри јер и ми ни бул те ри јер или ме ша нац тих ра са.

Ка зне за не по што ва ње овог пра вил ни ка ви со ке су го то во

сто хи ља да ди на ра, али „Пан че вац” ни по сле ду жег рас пи -

ти ва ња ни је ус пео да са зна ни ко ор га ни зу је обу ку, а ка мо -

ли ко ли ко је на ших су гра ђа на ту обу ку за вр ши ло.

У Ки но ло шком са ве зу Ср би је ре че но нам је да је „по јам

опа сан уки нут” и да овај пра вил ник ви ше не ва жи!

браћа ја: те ле фо ни ра ње за
вола ном од у зи ма па жњу и
про ду жа ва вре ме ре ак ци је на
не пред ви ђе ну си ту а ци ју;
везива ње по ја са – ста ти сти ке
су не дво сми сле не! – знат но
сма њу је број смр то но сних
повре да...

Из Би роа за са рад њу с ме ди -
ји ма МУП-а Ср би је до закљу -
чења овог броја нису нам стигли
од го во ри на пи та ње ко ли ко је у
на шем гра ду то ком про шле го -
ди не би ло ка жње них због ова
два пре кр ша ја.

По ли цај ци до бре во ље

– Ка зне слу же као крај ња ме ра
и тек је дан ма њи део уче сни ка
мо же мо до ве сти у ред пу тем

ре пре си је – сма тра Да мир Ока -
но вић из Аген ци је за без бед -
ност са о бра ћа ја.

Он сма тра да је за кон ске од -
ред бе не мо гу ће до след но спро -
во ди ти:

– Ако има те пе шач ки пре -
лаз код не ке пи ја це, су бо та
пре под не, и исто вре ме но на
цр ве но пре ђе три де се то ро љу -
ди, а у зо ни има те са мо два
по ли цај ца, они мо гу да за у -
ста ве евен ту ал но две осо бе, а
28 ће про ћи не ка жње но. Ако

КО ЈИ СЕ ЗА КО НИ КОД НАС НЕ ПО ШТУ ЈУ

БУ БА МА РА У РА ЉА МА ЖИ ВО ТА И ВЛА СТИ

Да ли сте знали да је ово кажњиво?

Богдан Савић

Полицајци не кажњавају телефонирање у вожњи

НЕОЗБИЉНИ ЗАХТЕВИ ГРАЂАНА

– Људи разапну жицу између гелендера на

ходнику и тако суше веш. Када дођемо по при-

јави све то нестане у року од три минута. Па,

опет исто. Такође, опасно је, па је и забрање-

но, гајење цвећа са спољне стране ограде те-

расе. Станари обично по нашем доласку

саксије пребаце унутра, али после неког вре-

мена прекршај понављају. О узурпацији вешер-

ница и остава не треба ни говорити. Ипак, сада

постоји професионални управник зграде, па

решава проблеме када му кажемо да ћемо га

жестоко казнити јер је остава пуна гума, рас-

клопљених аутомобила, скија, дасака... – каже Богдан Савић.

По њему, постоје и неозбиљни предлози. Такав један потекао је од удружења љубитеља

животиња – да се оформи група унутар Комуналне полиције или градске управе која ће се

бавити ДНК анализом псећег измета с јавних површина како би се утврдило која је куца ка-

кила на дечјем игралишту – власнички пас или луталица. То је, каже он, немогуће јер нема

средстава за много важније акције – каже први човек панчевачке Комуналне полиције.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Од го вор на пи та ње из на сло -
ва је – и јед но и дру го. Да ли
ће те ићи на де пи ла ци ју или
епи ла ци ју, за ви си од мно го
фак то ра: од де бљи не и ја чи -
не дла ка, од ме ста с ког тре -
ба да се укло не, од њи хо ве
бо је и де бљи не, од то га да ли
ура ста ју и од мно гих дру гих
фак то ра.

Де пи ла ци ја је укла ња ње
ма ља во ском, ко ји мо же би -
ти то пао и хла дан. Као вид
во ска ко ри сти се и ше ћер на
па ста. На кон де пи ла ци је пе -
ри од не жне ко же без дла ка
из но си од две до шест не де -
ља, што за ви си од ја чи не дла -
ке и вр сте во ска (нај ду же се
ма ље не по ја вљу ју на кон упо -
тре бе ше ћер не па сте). И се -
де дла ке се успе шно ски да ју
во ском.

Ла сер, SHR или IPL су све -
тло сне те ра пи је ко је да ју сјај -
не ре зул та те у укла ња њу ма -

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

Епи ла ци ја или 
де пи ла ци ја?

Бес

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Састојци: 250 г танких кора, 100

мл уља, 100 мл минералне воде,

два патлиџана, главица црног лу-

ка, со, бибер, першуново лишће,

једно јаје за премазивање и су-

сам.

Припрема: Патлиџане испећи у

рерни да омекшају, затим ољу-

штити и ситно исецкати (или са-

млети на машини за месо). На ма-

ло уља пропржити ситно сецкани

црни лук и додати патлиџан. Све

кратко пропржити, зачинити по

укусу (ставити доста бибера) и по-

сути сецканим першуном. Можете додати и кашику ајвара по жељи.

Коре за питу исећи напола тако да се добију мањи правоугаони-

ци. Сваку кору попрскати с мало уља и минералне воде. На један

крај ставити кашику фила, а крајеве савити према унутра. Замота-

ти као ролнице и поређати на плех. Питице премазати с мало уља

и воде и пећи на 200 степени око 30 минута. Послужити топле уз

кисело млеко. Од преосталих кора можете направити омиљену питу

са сиром. Пријатно!

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

Питице од патлиџана

ља на ду жи пе ри од. Ни за јед -
ну епи ла ци ју се не мо же ре -
ћи да је трај на, али пе ри од
без дла чи ца тра је го ди на ма.
Ако има те про блем и са ура -
ста њем дла ка, SHR и IPL су
иде ал на ре ше ња, јер се де лу -
је на ко рен дла ке и сви упал -
ни про це си се сми ру ју. Та ко -
ђе, ко жа на кон епи ла ци је је
из у зет но не жна, глат ка и ле -
па. Епи ла ци јом се мо гу тре -
ти ра ти: на у сни це, бра да, зу -
лу фи, це ле но ге, ру ке и пре -
по не. Тре ба ло би да же не ура -
де епи ла ци ју ин тим ног де ла
пре не го што на том ме сту
дла чи це поч ну да се де (он да
је ка сно, јер апа рат не мо же
да укло ни се де дла ке).

Епи ла ци ја се ра ди од шест
до осам пу та у раз ма ку од
ме сец – ме сец и по да на, а
на кон то га сте мир ни ду ги
низ го ди на. Код епи ла ци је
је нај ва жни је да је апа рат
нов, да ре дов но до ла зи те на
трет ма не и да за укла ња ње
ма ља из ме ђу трет ма на ко -
ристи те ис кљу чи во бри ја ње
или ски да ње кре мом ка ко би
апа рат мо гао да де лу је на
ко рен.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви смо у не ком
тре нут ку би ли у пот пу но сти
са вла да ни на ле том бе са ко ји
не ве ро ват ном си ли ном бло -
ки ра во љу и спо соб ност ра -
ци о нал ног ми шље ња.

Ухва ће ни у зам ку, ко ју смо
нај че шће са ми се би по ста ви -
ли, гу би мо до дир са ствар но -
шћу и свет и љу де око се бе
са гле да ва мо са мо као прет -
њу, крив це за не ку не прав ду,
или пот це њу је мо њи хо ву ва -
жност. Док се на ла зи мо у гр -
че ви том сти ску бе са, сле пи
смо и глу ви за би ло ко ји дру -
га чи ји на чин ре а го ва ња на
да ту окол ност.

И ако је раз лог уза вре ле
емо ци је бе са за не ко ли ко тре -
ну та ка не стао у про шло сти,
оно што пра ви и по ја ча ва ре -
ак ци ју је, у ства ри, на ше соп -
стве но ми шље ње о то ме. Ми -
сли се ха о тич но ле пе јед на
за дру гу пра ве ћи нам ре ал -
ност у ко јој смо без са мо кон -
тро ле, емо тив но „раз би је ни”,
уз све при сут ну ра сту ћу же љу
за осве том. Ве о ма че сто се
осе ћај бе са пре но си из да на у
дан, по ста је мо оку пи ра ни пра -
вље њем пла но ва и кон стру и -
са њем не ве ро ват них ре ше ња
за вра ћа ње „ми ло за дра го”
узро ку на шег бе са. У тој фа -
зи је вр ло че сто и де струк -
тив но по на ша ње пре ма „не -
ду жним” ства ри ма, ко је „стра -
да ју” са мо за то што смо их

по ве за ли са осо бом на ко ју
су усме ре не све на ше ми сли
и ак ци је. По сред но же ли мо
да на не се мо ште ту не кој осо -
би уни шта ва њем ства ри ко је
јој при па да ју. Је ди но што
успе ва мо да уни шти мо је са -
мо по што ва ње и с тим уру ша -
ва њем на ста вља мо све док се
не до ве де мо у ста ње без из ла -
за и огор че но сти. Ако се не
за у ста ви мо ра ни је, та да је
пра во вре ме да схва ти мо и
иден ти фи ку је мо је ди ног
крив ца за емо тив ни ха ос ко -
ји смо ство ри ли. Са ми смо
да ли моћ дру го ме да нас по -
вре ди. По гре шна оче ки ва ња
су нај че шћа удар на игла за
ра за ра ју ћи на лет бе са ко јим
пу ни мо сво је да не при да ју ћи
му (из ми шље ну) ва жност ко -
ју не за слу жу је.

Ка да од лу чи мо да на пра -
ви мо от клон из ха о са ко ји
смо на пра ви ли од жи во та,
пре пу шта ју ћи се не ми ло срд -
ним уда ри ма бе са и по вре ђе -
но сти, пра ви је тре ну так за
дру га чи ју ак ци ју. Уме сто да
тро ши мо ми сли и енер ги ју за
уру ша ва ње соп стве не лич но -
сти, тре ба да ис ко ри сти мо сву
ту сна гу за про на ла же ње хра -
бро сти за до но ше ње од лу ке о
про ме ни. Као и сва ка олу ја,
и ова лич на, на пра вље на од
бе са, ту ге и по вре ђе но сти,
пра ви ве ли ку ште ту. Иш чу па
нам из ко ре на не ка уве ре ња
за ко ја смо би ли убе ђе ни да
су цен трал на во ди ља у жи во -
ту. И та да схва ти мо да је то
нај бо ље што је мо гло да нам
се до го ди, јер смо у не ми ру и
оча ју про на шли пу то каз и
смо гли хра брост за до но ше -
ње од лу ка ко је ће нам про -
ме ни ти жи вот на на чин ко ји
ни смо при хва та ли као оп ци -
ју пре но што смо до зво ли ли
бе су да про тут њи и из ме ни
наш жи вот ни пут.

Ићи кроз жи вот на кри ли -
ма хра бро сти или на та ла си -
ма бе са – од лу ка је, као и
увек, на ва ма.

Адо ле сцен ти 
не показу ју кла сич не
симп то ме де пре си је

При чај те са сво јим
де те том и бу ди те ту
за ње га

Чи ње ни ца да је де пре си ја во де -
ћи узрок смр ти у уз ра сту од је -
да на е сте до два де сет че твр те
го ди не, као и нај но ви ји слу чај
четрнаесто годиш ња ка из јед ног
се ла код Ужи ца, који је ове не -
де ље извр шио само уби ство ве -
ша њем, под ста кли су нас да о
овој ком плек сној про бле ма ти -
ци по раз го ва ра мо с Ја дран ком
Гру ји чић Ђу рић, пси хо ло гом и
пси хо те ра пе у том из пан че вач -
ког удру же ња „Пси хо ге не за”.

У про шлом бро ју би ло је ре -
чи о де пре си ји код де це, док у
овом на став ку го во ри мо о пси -
хич ким те го ба ма ко је се ја вља -
ју код адо ле сце на та.

– Ди јаг но стич ки по ка за те љи
де пре си је у адо ле сцен ци ји су
по вла че ње у се бе, са мо оп ту жи -
ва ње, не си гур ност у соп стве но
те ло, пре оп те ре ће ност фи зич -
ким из гле дом. Адо ле сцен ти ни -
су у ста њу да кон тро ли шу све
оно што им се де ша ва с те лом,
ни ти има ју ка па ци тет да под -
не су кон фликт и фру стра ци ју.

и по ста вља те усло ве и не по ку -
ша вај те да опо врг не те де пре -
сив на осе ћа ња чак и ако вам се
она чи не бе сми сле ним. Уко ли -
ко не по ка же те са о се ћа ње, де те
ће сма тра ти да га не раз у ме те и
не схва та те озбиљ но – на гла ша -
ва Ја дран ка Гру ји чић Ђу рић.

Де пре си ја се успе шно мо же
из ле чи ти уко ли ко се на вре ме
уо че симп то ми и по тра жи

струч на по моћ пси хи ја тра и
пси хо ло га. У ле че њу се нај че -
шће при ме њу је ме ди ка мен то -
зна те ра пи ја уз оба ве зну пси -
хо те ра пи ју. Ве о ма је ва жно
укљу чи ва ње це ле по ро ди це у
про цес пси хо те ра пи је, ка ко би
се ума њи ла шан са по врат ка
симп то ма и ка ко би се адо ле -
сцент, уз по др шку нај ми ли јих,
што пре опо ра вио.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Де пре сив ни адо ле сцен ти ника -
да не тра же ем па ти ју око ли не,
бун тов ни су и не при хва тљи во
им је да при зна ју бес по моћ -
ност, те симп то ми де пре си је
ни су кла сич ни, већ се најче -
шће пре по зна ју кроз изо ла цију
или про бле ма тич но пона ша ње.
Де пре си ја је че сто маски ра на
раз ли чи тим об ли ци ма одсту -
па ња у по на ша њу те од ра сли
че сто иза агре си је, кршења нор -
ми и пра ви ла пона ша ња, а
посеб но от по ра пре ма ау то ри -
те ти ма, не пре по зна ју пра ви
про блем – ка же Ја дран ка Гру -
ји чић Ђу рић.

За ка сне ла ре ак ци ја

– Адо ле сцен ти че сто би ва ју бе -
сни, агре сив ни, љу ти на ау то -

ри тет, ро ди те ље, дру штве не
нор ме и пра ви ла. С об зи ром
на то да не ма ју ка па ци тет да
се на пра ви на чин су о че са ства -
ри ма ко је их му че, им пул сив -
на нит по при ма об лик агре си -
је усме ре не на се бе и мо же за -
вр ши ти са мо у би ством. По ред
им пул сив но сти и про бле ма тич -
ног по на ша ња, адо ле сцен ти се
че сто мо гу жа ли ти на апа ти ју,
ту гу, на не до ста так енер ги је и
до са ду. Ро ди те љи адо ле сце на -
та углав ном ка сно ре а гу ју, јер
нео бич но по на ша ње ве зу ју за
пу бер тет и би о ло шке про ме не.

Ме ђу тим, ва жно је на пра ви ти
раз ли ку из ме ђу ту ге и де пре -
си је. Ту га кра ће тра је и нор ма -
лан је од го вор на гу би так или
одва ја ње. Ин тен зи тет ту ге је у
скла ду с ја чи ном уз не ми ра ва -
ју ћег до га ђа ја ко ји је иза зи ва.
У ту зи не ма са мо оп ту жи ва ња,
адо ле сцент успе ва да одр жи са -
мо по што ва ње и ни је обес хра -
брен у по гле ду де ша ва ња у бу -
дућ но сти – об ја шња ва Ја дран -
ка Гру ји чић Ђу рић.

Узро ци и по сле ди це

На ша са го вор ни ца ис ти че да
по сто ји мно штво раз ло га за
адо ле сцент ску де пре си ју: од
сла би јих оце на у шко ли, пре ко
ло ших од но са с вр шња ци ма,
до сек су ал ног опре де ље ња и
при ти ска по ро ди це као сре ди -
не у ко јој се на ме ћу од ре ђе не
вред но сти и на ви ке.

– Уко ли ко ни при ја те љи ни
по ро ди ца ни су до вољ ни да адо -
ле сцент пре ва зи ђе про бле ме, па
се и по ред то ли ке по др шке он и
да ље осе ћа изо ло ва но и не срећ -
но, та да го во ри мо о адо ле сцент -
ској де пре си ји. Овај по ре ме ћај
че сто до во ди до про бле ма у шко -
ли, до зло у по тре бе ал ко хо ла и
пси хо ак тив них суп стан ци, про -
ми ску и тет ног по на ша ња, на си -
ља ме ђу вр шња ци ма и за ви сно -
сти од ин тер не та – ис ти че Ја -
дран ка Гру ји чић Ђу рић.

Шта учи ни ти

На пи та ње ка ко ро ди те љи мо -
гу по мо ћи адо ле сцен ту ко ји по -
ка зу је симп то ме де пре си је, пси -
хо лог на гла ша ва да пре све га
тре ба раз го ва ра ти са сво јим де -
те том и охра бри ти га да се отво -
ри и про го во ри о оно ме што га
му чи.

– Бу ди те не жни, али упор ни.
Раз го вор о де пре си ји мо же би -
ти вр ло те жак за мла ду осо бу,
па по штуј те гра ни цу ко ју адо -
ле сцент мо же под не ти и су здр -
жи те се од кри ти ко ва ња и про -
це њи ва ња. Па жљи во слу шај те
сво је де те и схва ти те га озбиљ -
но. Из бе га вај те да да је те са ве те

Депресивни
адолесценти никада 
не траже емпатију
околине, бунтовни су
и неприхватљиво 
им је да признају
беспомоћност.

СОС ТЕ ЛЕ ФОН

Цен тар „Ср це” из Но вог Са да је во лон тер ска, не вла ди на, не -

про фит на ор га ни за ци ја ко ја се ба ви пру жа њем емо тив не по -

др шке осо ба ма у кри зи и пре вен ци јом са мо у би ста ва.

Услу ге Цен тра су бес плат не и има те пра во да оста не те ано -

ним ни. Број СОС те ле фо на ко ји мо же те по зва ти од 17 до 23

са та је 0800/300-303, а имејл адре са је vanja@centarsrce.org.

То ком рад ног вре ме на Цен тра мо же те раз го ва ра ти с во лон -

те ри ма и пу тем чет-ру бри ке на сај ту www.centarsrce.org.

ДА ЛИ СТЕ ДЕ ПРЕ СИВ НИ?

Де пре си ју нај лак ше пре по зна је мо кроз основ не симп то ме

ко ји тра ју нај ма ње две не де ље, а њи хов број и ин тен зи тет од -

ре ђу ју да ли се ра ди о бла гој, уме ре ној или те шкој де пре си ји.

Уко ли ко већ ду же вре ме има те ве ћи ну ових симп то ма или

чак све, вре ме је да по тра жи те по моћ струч ња ка:

l не до ста так жи вот не ра до сти или сма ње ње ужи ва ња у

мно гим ак тив но сти ма у од но су на пе ри од пре бо ле сти;

l осе ћај ту ге или жа ло сти (осо ба се не ка да осе ћа ви ше пра -

зном не го ту жном, или је исто вре ме но ту жна и пра зна);

l без вољ ност, гу би так ин те ре са за хо би је и све дру го у че -

му је осо ба ра ни је ужи ва ла;

l ни ска енер ги ја и бр зо ума ра ње;

l страх и ми сли да ће се не што ло ше де си ти;

l про бле ми са спа ва њем, нај че шће не са ни ца и ра но бу ђе -

ње, али и по ја ча на по тре ба за сном;

l раз ми шља ње о са мо у би ству и смр ти уоп ште;

l те шко ће у до но ше њу од лу ка;

l оште ће на кон цен тра ци ја и па жња;

l сма ње но са мо по у зда ње и са мо по што ва ње;

l осе ћај кри ви це, без вред но сти и бес по моћ но сти;

l стал не фи зич ке смет ње као што су гла во бо ља, про ба да ње,

вр то гла ви ца, бо ло ви у сто ма ку, успо ре ност у кре та њу;

l раз дра жљи вост и не мо гућ ност опу шта ња;

l гу би так или по ве ћа ње те ле сне те жи не.

Иза пренаглашених реакција понекад се крије озбиљан проблем

ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА СА МО У БИ СТА ВА КОД МЛА ДИХ (2)

ПРО МЕ НЕ У ПО НА ША ЊУ 
КАО СИГ НАЛ ЗА УЗ БУ НУ
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ВЕ СТИ ИЗ ГЕ РОН ТО ЛО ШКОГ ЦЕН ТРА

Све ча но по во дом Да на же на
На ши нај ста ри ји су гра ђа ни
сме ште ни у Ге рон то ло шком
цен тру и чла но ви Клу ба за од -
ра сла и ста ра ли ца при ре ди ли
су у пе так, 8. мар та, на две ло -
ка ци је при го дан кул тур но-умет -
нич ки про грам по во дом обе -
ле жа ва ња Да на же на.

У Ге рон то ло шком цен тру је
одр жа на тра ди ци о нал на ре -
ви ја фри зу ра, а де ке су се по -
тру ди ле да свим ко ри сни ца -
ма улеп ша ју дан та ко што су
им ре ци то ва ли сти хо ве по зна -
тих пе сни ка: Ду чи ћа, Шан ти -
ћа, Је се њи на, Бо дле ра и дру -
гих. Со лист ки ња Је ли ца Ро -
сић от пе ва ла је не ко ли ко ста -
рих на род них пе са ма, а на
кра ју су чла но ви фол клор не
сек ци је од и гра ли три игре из
Ба на та.

Ди рек тор ка уста но ве Та ња
Лу кић че сти та ла је пра зник
свим да ма ма сме ште ним у до -
му, ко је су том при ли ком до -
би ле и скром не по кло не на -
пра вље не у окви ру рад но-оку -
па ци о не те ра пи је.

– Же ле ли смо да чи тав дан
бу де по све ћен на шим ко ри -
сни ца ма и ве ру јем да смо ус -
пе ли да им улеп ша мо сва ки
тре ну так. Ипак, ка да је реч о
по што ва њу и ува жа ва њу ко је
ис ка зу је мо пре ма нај ста ри јим
су гра ђан ка ма, али и су гра ђа -

нима, овај дан се ни је раз ли -
ко вао од оста лих, јер на шим
ко ри сни ци ма та кве па жње ни -
ка да не мањ ка – ис та кла је Та -
ња Лу кић.

Пра зник је обе ле жен и у Клу -
бу за од ра сла и ста ра ли ца у
Ули ци Јо си фа Ма рин ко ви ћа,
где су се пред ста ви ли чла но ви
ли ков не, ли те рар не и му зич ке
сек ци је, као и сек ци је за руч -
ни рад.

Пре ма ре чи ма Иван ке Ра ду
Ха ла брин, ру ко во ди о ца Клу ба,
тај огра нак Ге рон то ло шког цен -
тра по се ду је још два објек та –

у Ка ра ђор ђе вој ули ци и у Ули -
ци Мак си ма Гор ког, а у сва три
се то ком це лог да на од ви ја ју
раз ли чи те ак тив но сти.

– У пре по днев ним са ти ма се
вр ши ди стри бу ци ја хра не, док
се по под не ре а ли зу је сек циј -
ски рад. Има мо за и ста ве ли ки
број сек ци ја ко је ра де сва ко -
днев но. Та кве ак тив но сти пред -
ста вља ју сво је вр стан „ан ти ејџ”
трет ман за на ше ко ри сни ке,
јер ба ве ћи се њи ма, они спо -
ри је ста ре, по го то во пси хич ки
– на гла си ла је Иван ка Ра ду
Хала брин.

У Клуб се мо гу учла ни ти сви
на ши су гра ђа ни ко ји то же ле,
а го ди шња чла на ри на из но си
700 ди на ра. По ред при ли ке да
се при кљу че не кој од сек ци ја,
чла но ви има ју мо гућ ност да у
Клу бу по је ду ру чак по це ни од
све га 140 ди на ра, да пре ли ста -
ју штам пу, по гледа ју про грам
на те ле ви зи ји и да у дру штву
по пи ју бес платну ка фу или чај.
Клуб по вре ме но ор га ни зу је и
из ле те и пу то ва ња под по вољ -
ним усло ви ма.

По ред све га то га, Клуб се ба -
ви и ди стри бу ци јом хра не на
кућ ну адре су не по крет ним и
сла би је по крет ним су гра ђа ни -
ма, као и ко ри сни ци ма На род -
не ку хи ње.

– Не ка да је На род на ку хи ња
при пре ма ла и пре ко пет сто -
ти на обро ка днев но, док је да -
нас тај број го то во пре по ло -
вљен. Прет по ста вљам да на ши
со ци јал но нај у гро же ни ји су -
гра ђа ни ни су ин фор ми са ни о
свом пра ву на бес пла тан оброк,
те апе лу јем на њих да се о то -
ме рас пи та ју у Цен тру за со -
ци јал ни рад – на гла си ла је
Иван ка Ра ду Ха ла брин.

Још јед на зна чај на услу га
Клу ба је и по моћ у ку ћи, ко ју
тре нут но ко ри сти 76 на ших
сугра ђа на.

Д. К.

Природни препарати
и правилна нега
помоћи ће вам да 
се изборите са
алергијом

По лен ска гро зни ца, алер гиј ски
ри ни тис или се зон ска алер ги -
ја – раз ли чи ти су на зи ви за је -
дан те исти про блем, и то не -
сно сан. Та ко ће га ока рак те ри -
са ти сви они ко ји ма пр ве асо -
ци ја ци је на про ле ће ни су то -
пли ји да ни, пе сма пти ца и све -
оп шта ра дост, већ муч но и из -
ну ру ју ће ки ја ње, ве чи то су зне
изи ри ти ра не очи, за пу шен нос,
пец ка ње у гр лу, при ти сак у си -
ну си ма и број ни дру ги ни ма ло
при јат ни симп то ми.

Ако па ти те од по лен ске гро -
зни це, до бро до шли у клуб: ве -
ли ки број де це и од ра слих ши -
ром пла не те де ли ваш про блем.

Апо те ка vs. при ро да

Алер гиј ски ри ни тис је ин фла -
ма тор но оште ће ње слу зо ко же
но са, а нај че шће га иза зи ва ју
алер ге ни ко је уди ше мо, пре
све га по ле ни тра ве (у ка сно
про ле ће и ра но ле то), ста ба ла
(у ра но про ле ће) и ко ро ва (у
ка сно ле то и је сен).

Фар ма це ут ска ин ду стри ја је
по ну ди ла ве ли ки број ле ко ва
ко ји тре ба да вам по мог ну у
бор би про тив симп то ма по лен -
ске гро зни це. Ме ђу тим, ко ли -
ко год да су ан ти хи ста ми ни ци
де ло твор ни, тре ба има ти у ви -
ду да уз ве ћи ну њих у па ко ва -
њу сти же и ду га ли ста спо ред -
них ефе ка та и не же ље них деј -
ста ва. До бра вест гла си да по -
сто је од ре ђе не на мир ни це и
биљ ни екс трак ти ко ји мо гу има -
ти слич не ефек те на про из вод -
њу хи ста ми на по пут пре па ра -
та из апо те ке. Нај бо љим при -
род ним ан ти хи ста ми ни ци ма

сма тра ју се квер це тин, бро ме -
лин и Це-ви та мин.

При род ни из во ри квер це ти -
на су ја бу ка, ја го да, тре шња,

ви шња, бо ров ни ца, кај си ја, бре -
сква, ци тру сно во ће, као и зе -
ле но по вр ће, цр ни и бе ли лук,
зе ле ни чај и цр но ви но. Бро -
ме ли на има у ана на су, али га
мо же те на ћи и у об ли ку до да -
та ка ис хра ни у апо те ка ма. Це-
ви та мин је при род ни ан ти хи -

ста ми ник и нај по у зда ни је ре -
ше ње за ле че ње за пу ше ног но -
са и дру гих не при јат них симп -
то ма се зон ских алер ги ја. За нај -
бо ље ре зул та те струч ња ци пред -
ла жу узи ма ње нај ма ње два гра -
ма Це-ви та ми на днев но.

Ко ри гуј те на ви ке

Да би сте се за шти ти ли од алер -
ги је, би ло би до бро да у овом
пе ри о ду из ба ци те из ис хра не
млеч не про из во де, ба на не, агру -
ме, чо ко ла ду, ки ки ри ки, цр ве -
но ме со и ше ћер, као и да се
од рек не те ал ко хо ла и ко фе и -
на. Је ди те нај ма ње две пор ци -
је хра не бо га те оме га 3 ма сним
ки се ли на ма днев но, јер не до -
ста так ове ки се ли не по ве ћа ва
ри зик од алер ги ја. Ора си, чи ја
се мен ке, спа наћ, со ја или ла -
не но се ме од ли чан су из бор.
Од на мир ни ца вам мо гу би ти
од ко ри сти и ја бу ко во сир ће,
бе ли лук, кур ку ма и ђум бир.
Пре по ру чу ју се и зе ле ни чај,
као и ча је ви од ко при ве или
лу цер ке.

Ју тар ња гим на сти ка је на ро -
чи то ко ри сна, јер по спе шу је
лу че ње кор ти зо ла, при род ног
ан ти ин фла ма тор ног хор мо на.
Сто га се по тру ди те да дан

започ не те та ко што ће те два -
де сет ми ну та ве жба ти. Имај те
у ви ду да је кон цен тра ци ја по -
ле на нај ви ша из ме ђу 5 и 10 са -
ти ују тру, па за ве жба ње ипак
ода бе ри те за тво рен про стор.

Стрес и не до ста так сна мо гу
осла би ти наш иму но ло шки си -
стем. Обез бе ди те се би до вољ -
но од мо ра и ре гу ли ши те ни во
стре са и ваш ор га ни зам ће се
да ле ко лак ше но си ти с те го ба -
ма ко је до но се про лећ ни да ни.

Д. Ко жан

Да бисте се заштитили,
избаците из исхране
млечне производе.

Го ди на 1755.
У м о р  н а ,
мрач на Ве не -
ци ја сто ји на
иви ци ам би -
са, али не же -
ли да пре да
ти ту лу кра -
љи це мо ра.
Ђа ко мо Ка за -
но ва вра тио
се у град и
пре ти да још
ви ше по ре ме -
ти не си гур ну
р а в  н о  т е  ж у
Ре пу бли ке на
по ли тич кој сце ни Евро пе, са -
зда ној на не по у зда ним са ве -
зи ма. Дужд Фран че ско Ло ре -
дан ло шег је здра вља, а ин -
кви зи тор Пје тро Гар цо ни ку -
је за ве ру да пре у зме власт и

по тај но жу ди да
за то чи омра же -
ног за вод ни ка и
та ко га се за у -
век реши.

У гра ду је
и гро фи ца Фон
Штајн берг, по -
зна та по из у зет -
ној ле по ти, ко -
ја ну ди Ка за но -
ви иза зов: ако
за ве де Фран че -
ску Ери цо, ле -
пу ћер ку јед ног
од нај у глед ни -
јих љу ди у гра -

ду, она ће му се по да ти. На -
ив на де вој ка упа да у зам ку,
али игра уско ро по ста је не -
што мно го ду бље и Ка за но ва
се искре но за љу бљу је у свој
плен.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли ста
пи та ли смо вас да ли са ња те и
ка кви су вам сно ви. „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
„За што са ња мо” Алис Роб за
два на ша чи та о ца или чи та -
тељ ке ко ји су нај кре а тив ни је
од го во ри ли на то пи та ње.

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

„До шло про ле ће, а с про -
ле ћем и ди је та, па сад са мо
мо гу да са њам о ко ла чи ма,
тор та ма, пи та ма, сен дви чи -
ма и ру ским са ла та ма.”
064/2993...

„Са њам о да ну кад ће се
вра ти ти друг Ти то.” 060/4452...

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 во де ра чу на о ис -

хра ни. Они ће осво ји ти по је -
дан при ме рак књи ге „Ма сти
– го ри во ва шег ор га ни зма” др
Џо зе фа Мер ко ле.

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:

„О мо јој ис хра ни ра чу на
во ди мо ја вр ло ам би ци о зна
ба ба. У при лог то ме све до чи
тро ци фре ни број на ва ги. Зна -
те већ ка ко је то с ба ба ма.”
063/3288...

„Не во дим баш ра чу на, али
тра жим срод ну ду шу ко јој бих
по ве рио тај за да так. Ши фра:
’Не же ња’.” 064/2559...

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

Д. К.

Два читаоца који до среде, 20. марта, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико
су друштвене мреже промениле ваш живот?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Сајбер психологија” Катарине Ка-
цер. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

Многи свој жи-
вот не могу ви-
ше да замисле
без смартфона
и таблета, без
„Гугла”, „Феј-
сбука”, „Вајбе-
ра” или „Инста-
грама”. Вирту-
елни простор је
постао други
свет у којем жи-
вимо, делујемо,
реагујемо и
производимо
нове садржаје.
То утиче на наш
идентитет, осе-
ћај времена, начин на који
опажамо себе и друге, на на-
ше мишљење и понашање.
Крајње је време да критички
размотримо оно што смо 

у међувремену
дознали о интер-
нету и људској
психи.

Социјални
психолог и струч-
њак за медије Ка-
тарина Кацер упо-
знаје нас с меха-
низмима који се
крију иза ових
промена. Њена
објашњења при-
ближавају нам
психолошке кон-
цепте и теорије у
вези с коришће-
њем интернета, а

бројни примери илуструју
предности интернета, као и
ризике с којима морамо да
се суочимо у виртуелном
простору.

„Сајбер психологија”
Катарине Кацер

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Ђа ко мо Ка за но ва”
Ма теа Стру ку ла

Два чи та о ца ко ји до сре де, 20. мар та, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „На шта
по ми сли те ка да се по ме не Ита ли ја?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Ђа ко мо Ка за но ва” Ма теа Стру ку ла. 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

Ши фра „Не же ња”

Најлепше годишње доба многима доноси проблеме

ОТ ПУ ШИ ТЕ НОС

Са за пу ше ним но сем из бо ри ће те се и по мо ћу сле де ћег рас -

тво ра. Пре лиј те три гра ма бе лог сле за де ци ли тром кљу ча ле

во де. Кад се чај про хла ди, ушмр куј те га као рас твор или ка -

пи за нос. За пу ше ност мо же те от кло ни ти и уди са њем со ка

ис це ђе ног из рен да ног цр ве ног лу ка.

Ако су вам очи на дра же не, пре од ла ска на спа ва ње

стави те на кап ке ко мад ва те на то пљен ча јем од ка ми ли це и

ру зма ри на.

ОПРЕЗ

Не по ку ша вај те да те шку

алер гиј ску ре ак ци ју (ана -

фи лак су) ле чи те при род -

ним ле ко ви ма.

Ана фи лак са мо же би ти

опа сна по жи вот, па сто га

од мах по тра жи те ме ди -

цин ску по моћ уко ли ко

при ме ти те симп то ме као

што су те шко ће с ди са -

њем, сте за ње у плу ћи ма,

бо ло ви у гру ди ма, про ме -

не крв ног при ти ска, вр то -

гла ви ца, не све сти ца, осип

и по вра ћа ње.

УБЛА ЖИ ТЕ СИМП ТО МЕ ПО ЛЕН СКЕ ГРО ЗНИ ЦЕ

ДА ПРО ЛЕ ЋЕ НЕ ДО ЧЕ КА ТЕ СА СУ ЗА МА
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ПРИ ЧА О ДИ МИ ТРИ ЈУ СТЕ ФА НО ВИ ЋУ И ПАН ЧЕ ВУ

КАД ЈЕ ПАН ЧЕ ВОМ ШЕ ТА ЛА ГО СПО ДА
Не по сто ји ни шта леп ше не го
ка да на гра да оде у ру ке оно га
ко је за и ста за слу жу је. По себ -
но је дра го це но ка да је то на -
гра да за жи вот но де ло, а ка кав
је жи вот имао ака де мик Ди -
ми три је Сте фа но вић, те шко не -
ко мо же и да за ми сли.

Ра до је при стао да не ка се -
ћа ња по де ли са чи та о ци ма
„Пан чев ца”, али да то не  бу де
у фор ми кла сич ног ин тер вјуа.
Сте кли смо ути сак да је то због
скром но сти. Ре до ви ко ји сле -
де део су ње го вог ка зи ва ња.

Ро ђен је 1929. го ди не у Пан -
че ву у по ро ди ци тр гов ца Сте -
фа но ви ћа, ко ји је, на жа лост,
баш због то га што је био вре -
дан и до бар чо век, на стра дао
1945. Ди ми три је је као млад
мо мак, са ше сна ест го ди на, до -
жи вео да му оца по гу би ОЗНА.
То је мо гло да га од ве де на ло -
шу стра ну, али на про тив он се
окре нуо ве ри и кроз свој жи -
вот ни пут кон стант но ду хов но
уз ра стао. На ко ле ни ма свог
деде Ни ко ле Ћур чи на учио је
ду хов не пе сме, а с мај ком ре -
дов но од ла зио у цр кву. Већ са
је да на ест је до био свој пр ви
сти хар, био је при слу жник и
по ма гао све ште ни ци ма. У тре -
ну ци ма ко је је про во дио у цр -
кви, упо знао се с хор ском му -
зи ком, али та да ни је мо гао ни
да са ња да ће јед ног да на би ти
ди ри гент Пан че вач ког срп ског
цр кве ног пе вач ког дру штва и
да ће тај по сао до сто јан стве но
и по све ће но ра ди ти пе де сет
годи на.

Ка да је за вр шио Гим на зи ју,
пр во је упи сао ен гле ски и не -
мач ки је зик на Фи ло зоф ском
фа кул те ту у Бе о гра ду, а на кон
го ди ну да на па ра лел но је за -
по чео и сту ди је му зи ко ло ги је
на Ака де ми ји и све то успе шно
за вр шио.

Тих ра них пе де се тих ишао
је на фа кул тет „ве спом”, јер су
ау то мо би ли би ли рет кост. Че -
сто је и пот пу но бес плат но сво -
јим ко ле га ма с фа кул те та др -
жао ча со ве ен гле ског је зи ка.
Ка же да ни ка да ни је био уо -
бра жен што је био ин те лек ту а -
лац у вре ме ну ка да је рет ко ко
сту ди рао. Ве ћи ну сту де на та су
та да, ве ро ва ли или не, чи ни ле
же не! Ди пло ме су се и та да
узи ма ле здра во за го то во као
по твр да вред но сти, али они

који су би ли вред ни и ра ди ли
свој по сао по ште но, и те ка ко
су би ли це ње ни.

Ње гов на уч но и стра жи вач ки
рад био је усме рен на про у ча -
ва ње пра во слав не цр кве не
музи ке – ви зан тиј ске и ста ре
сло вен ске. По себ ну па жњу је
по све тио от кри ва њу и тран -
скри бо ва њу, као и кри тич ком
вред но ва њу и об ја вљи ва њу
сред њо ве ков них спи са ве за -
них за музи ку.

Ин те ре со ва ње за ви зан то ло -
ги ју до ве ло га је до Его на Ве -
ле са, про фе со ра с Лин колн ко -
ле џа на Окс фор ду, где је ка -
сни је ма ги стри рао и док то ри -
рао.

Пр ви пут је у Ен гле ску оти -
шао с хо ром „Ма дри га ли сти”
и та мо су осво ји ли пр ву на гра -
ду. Том при ли ком ни је ус пео
да се су срет не с про фе со ром
Ве ле сом, али је имао при ли ку
да раз го ва ра с рек то ром, с ко -
јим је на кон по врат ка у Ср би ју
остао у кон так ту. Из вој ске им
је пи сао пи сма, ко ја су због
ком пли ко ва не про це ду ре пр во
мо ра ла да се ша љу на кућ ну
адре су, а за тим пре ба цу ју у дру -
ге ко вер те ка ко би сти гла у

Вели ку Бри та ни ју. Та да је до -
био оба ве ште ње да су на шли
на чин ка ко да му омо гу ће
стипен ди ју.

Ко ли ко је жи вот чу дан и за -
ни мљив, све до чи и чи ње ни ца
да је одо бре ње за бри тан ску ви -
зу до био на на сту пу хо ра „Ма -
дри га ли сти” у Ве не ци ји и пра -
во ода тле је и оти шао на сту -
ди је. У пе ри о ду од се дам го ди -
на у три на вра та је жи вео у

Ле по по на ша ње, ка же с но -
стал ги јом, кра си ло је Пан че во
ње го ве мла до сти. Љу ди су би -
ли го спо да, уч ти ви и кул тур -
ни, де ца вас пи та на, мла ди су
зна ли шта се сме, а шта не.

Ше та ли су Кор зо ом, гле да -
ли се, по не кад од ла зи ли на жу -
ре ве, слу ша ли џез… Же не ни -
су но си ле пан та ло не и крат ке
сук ње, ни ти му шкар ци бер му -
де. Од ла зи ло се у по сла сти чар -
ни цу код Цир ја ка (на ћо шку
код да на шњег Су да), где су из -
ла зи ли сви ко ји су же ле ли да
бу ду ви ђе ни. Пан че во је би ло
до сто јан стве но, по на вља че сто
у раз го во ру...

Цр кве ни хор

По име ни ма уче них љу ди ко ји
су у оно вре ме жи ве ли и ко је је
он сре тао, да нас се у на шем
гра ду зо ву мно ге ули це.

Ви ше не пам ти све де та ље,
али се ћа да су се у рад њу Ћур -
чи но вих до пре ма ли што фо ви,
по зна вао је вла сни ке ку ће ко ју
да нас зо ве мо За ко ва ку ла, а за
док то ра Сме де рев ца, у чи јој ку -
ћи је да нас Га ле ри ја са вре ме -
не умет но сти, ка же да му је
на ди мак био „Сме де ре вац аспи -
рин”. Док то ро ва ку ћа би ла је
го спод ска и у њој се оку пља ла
та да шња пан че вач ка ели та.

Пан че вач ким срп ским цр -
кве ним пе вач ким дру штвом ди -

Окс фор ду, а до бар део вре ме -
на с њим је би ла и по ро ди ца –
су пру га и дво је де це, ко ји су
та мо и по ха ђа ли шко лу. У ме -
ђу вре ме ну је два пу та до ла зио
у Ср би ју и вра ћао се во зе ћи
„фол ксва ген бу бу”...

По што је док то ри рао, рек тор
га је по звао у сво ју ку ћу и ре -
као да мо ра од лу чи ти да ли ће
оста ти Ен гле ској и ра ди ти као
про фе сор, или ће се ипак вра -
ти ти у сво ју зе мљу. Пре су ди ла
је Ол га, су пру га на шег са го вор -
ни ка. Ње не ре чи по на вља са
емо ци ја ма у гла су и дан-да нас:
„Не што си на у чио, хај де мо на -
траг да то да мо на шем на ро -
ду”. Рек тор је, кад су му ре кли
да се вра ћа ју, при знао да је то
и оче ки вао.

Сво ју за хвал ност пре ма Ве -
ли кој Бри та ни ји, ко ја му је омо -
гу ћи ла да се уса вр ши у на у ци,
овај наш ака де мик ис ка зао је
при ли ком по се те прин ца Чар -
лса Бе о гра ду, за ко ју је при -
пре мио про грам из ве ден у
крип ти Хра ма Све тог Са ве.

Младост у Пан че ву

Ди ми три је Сте фа но вић је сво -
је де тињ ство и мла дост про -

вео у Пан че ву. Ку пао се на Та -
ми шу код „Валт ма на”, не ко -
ли ко го ди на ве слао у клу бу
„Ду нав”, осво јив ши с њим пр -
во ме сто у Ју го сла ви ји, и пра -
тио бу ду ћу су пру гу Ол гу на
ча со ве кла ви ра од шест до се -
дам по под не. И то без ка -
шње ња при по врат ку ку ћи, јер
је строга тет ка увек че ка ла на
про зо ру ку ће у Ули ци Ми те
То па ло ви ћа.

ВИ ШЕ ОД СТО ГО ДИ НА ГРАД СКОГ МУ ЗЕ ЈА

Херој акционих и других фил мо ва
Згра да пан че вач ког На род ног
му зе ја, чи ја је из град ња за вр -
ше на 1838. го ди не, из два ја се
сво јим из гле дом и спа да ме ђу
нај леп ше не са мо у на шем гра -
ду већ и у Ср би ји. Да у њој има
не чег по себ ног, све до чи по да -
так да је до са да по слу жи ла
мно гим на шим ре жи се ри ма за
сни ма ње те ле ви зиј ских дра ма,
се ри ја, фил мо ва и му зич ких
спо то ва.

Пре две го ди не у њој су на -
ста ли фил мо ви „Сле пи пут ник
на бро ду лу да ка” о жи во ту пи -
сца Пе тра Ко чи ћа и „Бра нио
сам Мла ду Бо сну”, по све ћен Га -
ври лу Прин ци пу, а го ди ну да -
на ра ни је згра да Му зе ја је од -
лич но по слу жи ла за сни ма ње
се ри је „Чи зма ши”. У тој згра ди
су ре а ли зо ва ни и дра ма о жи -
во ту Бо ре Стан ко ви ћа то ком ау -
стро у гар ске оку па ци је Ср би је,
му зич ки спо то ви Жељ ка Јок -
си мо ви ћа и још мно го то га.

Пан че вач ки му зеј је под јед -
на ко по знат и по пре ле пој Све -
ча ној са ли, ко ја је те мељ но ре -
кон стру и са на пре не ко ли ко го -
ди на. Ми ни стар ство кул ту ре и
Град Пан че во су пла ти ли тај
по сао 2,8 ми ли о на ди на ра, а
НИС 800.000 ди на ра.

Та да су се пр ви пут ис под
на сла га бе ле бо је, ко јом је сала

ком плет но пре кре че на на кон
што је згра да Му зе ја па ла у ру -
ке пар ти за на, ука за ле сли ке и
ми ни ја тур на гип са на ва јар ска
де ла не ко ли ко не мач ких ау то -
ра. За што је то го ди на ма би ло
скри ве но и не до ступ но љу би -
те љи ма умет но сти, мо же са мо
да се прет по ста вља.

Оно што се зна, је сте да је
ре кон струк ци ја те са ле би ла
пун по го дак, јер је на кон ње -
ног за вр шет ка то са да је дан од
нај леп ших про сто ра у Пан че -
ву, иде а лан за одр жа ва ње три -
би на, по зо ри шних пред ста ва,
кон це ра та и дру гих кул тур них
до га ђа ја.

На кон за вр шет ка из град ње
Ма ги стра та у ње го ву фа са ду
је ути снут ве ли ки нат пис „Iu-
stitia regnorum fundamentum”
(„Прав да је основ вла да ви не”),
а из над ње га је по ста вљен сат.
Ње гов ме ха ни зам већ го ди на -
ма не ра ди, што је ве ли ка ште -
та, јер је, док је био ис пра ван,
огла ша вао тач но вре ме ле пим
звуч ним сиг на лом.

Уну тра шњост данашњег
музе ја је нај пре по слу жи ла
хаб збур шкој вла сти, па он да
ау стро у гар ској. Го ди на ма пре
Дру гог свет ског ра та био је у
ру ка ма Кра ље ви не Ју го сла ви -
је, а на кон то га у ње му је био

за твор ко ји су др жа ли немачки
окупатори.

Све до сре ди не пе де се тих го -
ди на про шлог ве ка у Ма ги стра -
ту је био за твор у ко ме су там -
но ва ли мно ги та да шњи „на род -
ни не при ја те љи”. Ат мос фе ра
из тих вре ме на вер но је ре кон -
стру и са на на јед ној од нај ве -
ћих ика да одр жа них из ло жби
у Пан че ву „У име на ро да – ре -
пре си ја у Ср би ји 1944–1953.
го ди не”, по ста вље ној апри ла
2015. го ди не.

Пан че вач ки му зеј је ва жан
чи ни лац кул тур ног жи во та у
на шем гра ду, јер у ње му по -
сто је ве ли ке и вред не сли кар -
ске, ва јар ске и ар хе о ло шке
збир ке чи ји су екс по на ти у ви -
ше на вра та до са да из ла га ни
јав но сти. Део стал не сли кар -
ске по став ке је и ре мек-де ло
Па је Јо ва но ви ћа „Се о ба Ср ба”,
на ста ло пре 120 го ди на.

Му зеј има и оде ље ње за исто -
ри о гра фи ју, ко је чу ва од за бо -
ра ва до га ђа је у ве зи с Пр вим и
Дру гим свет ским ра том, као и
успо ме не на мно ге дру ге ва жне
до га ђа је из град ске исто ри је.

У умет нич кој збир ци пан -
че вач ког му зе ја чу ва се и три -
де сет вред них де ла Уро ша
Преди ћа.

М. Г.

Владика Никанор и Димитрије Стефановић

Мр Драган Љубомировић
У среду, 6. марта, овај свет је на-
пустио мр Драган Љубомировић,
један од наших истакнутијих
стручњака за испитивање квали-
тета земљишта.

Рођен је 1953. године у Босни
и Херцеговини, тачније у Мо-
стару. Након основне школе у
Скопљу и природно-математич-
ког смера у београдској гимна-
зији, 1978. године завршио је
хидротехничку мелиорацију на
Пољопривредном факултету у главном граду.

Радни однос је започео 1981. године у „Агрозаводу” у
Кикинди, где је радио на пословима израде подлога за
примену хоризонталне цевне дренаже за подручје север-
ног Баната. Три године касније прешао је на Институт
„Тамиш”, где је остао до пензионисања.

У међувремену је надградио своје образовање стекав-
ши постдипломско звање на београдском Пољопривред-
ном факултету, и то најпре на смеру наводњавање (1984–
1987), а потом на агрохемији (1996–1999).

Својим научним радом унапређивао је процес произ-
водње и, примера ради, у праксу увео примену N–min
методе на пшеници, базирајући је на садржају резиду-
алног НО3–Н у слоју земљишта 0–60 центиметара
дубине.

Иако често оспораван од колега из различитих струка у
области пољопривреде, мр Драган Љубомировић је сво-
јим залагањем, иновативношћу и преданошћу послу иза
себе оставио капиталну заоставштину у виду 220.000 агро-
хемијских анализа и 55.000 препорука за ђубрење разли-
читих гајених биљних врста. Нажалост, изненадна смрт
није му дозволила да већи део резултата представи широј
научној и стручној јавности.

Био је тих и скроман, ненаметљив и племенит човек.

IN ME MO RI AM

ри го вао је це лих по ла ве ка, од
1950. до 2000. го ди не, ка да га
је на сле ди ла мр Ве ра Ца ри на.

Срећ ним га чи ни што је одр -
жао кон ти ну и тет хо ра и што је
имао при ли ку да ра ди са за ни -
мљи вим љу ди ма. У хо ру је би -
ло  раз ли чи тих про фе си ја – од
кро ја ча, пре ко слу жбе ни ка и
на став ни ка, до пен зи о не ра, и
сви они во ле ли су да ра де с Та -
ди ном, ка ко су га зва ли.

Же лео је да се прак са ко ју је
уста но вио Ми та То па ло вић да
се за Ве ли ки пе так пе ва де сет
ком по зи ци ја пре тво ри у тра -
ди ци ју и у то ме је ус пео. Ка же

с по но сом да су Бе о гра ђа ни не -
ка да дав но до ла зи ли бро дом
да слу ша ју ли тур ги је за Ве ли -
ки пе так, а он је јед ном ус пео

да за ту при ли ку оку пи чак ше -
зде сет пе ва ча. Огром ну за хвал -
ност га ји пре ма све ште ни ку
Ми ло ва ну Гло гов цу, ко ји је у
ве ли кој ме ри по ма гао и по др -
жа вао рад хо ра.

Награда за животно дело

Ди ми три је Сте фа но вић је вр -
ло скро ман и пле ме нит чо век.
У обра зло же њу жи ри ја ко ји
му је до де лио На гра ду за жи -
вот но де ло „До си теј Об ра до -
вић” ка же се да је „ње го ва
спрем ност да се су сре ће са
мла дим љу ди ма и де ли са њи -
ма ис ку ства, пе сму, па и про -
бле ме, при мер не ве ро ват не ис -
трај но сти ду ха про све ти тељ -
ства, ко ји смо ми као на род у
но ви је вре ме упра во од До си -
те ја пре у зе ли”.

При зна је, по тај но се на дао
на гра ди ко ја но си До си те је во
име. Об ра до ва ло га је кад је
са знао да је од лу ка би ла јед но -
гла сна.

У раз го во ру о на гра ди ци ти -
ра До си те ја Об ра до ви ћа, ко ји
је срп ском на ро ду по ру чи вао:
„Књи ге, бра ћо мо ја, књи ге, а
не зво на и пра пор це!”, као и
да је „про све ћи ва ње оно што
на ро ду нај ви ше тре ба”.

Ди ми три је Сте фа но вић је чи -
тав свој жи вот и рад про вео на
До си те је вом тра гу.

М. М.

Димитрије Стефановић

Народни музеј у Панчеву

По име ни ма уче них
Панчеваца ко ји су у
оно вре ме жи ве ли и
ко је је Димитрије
Стефановић сре тао,
да нас се у на шем
граду зо ву мно ге
улице.



Про бле ми с на пу ште ним
пси ма у Но вом Се лу ре дов -
на су по ја ва, али у по след ње
вре ме не при јат не си ту а ци је
су све учесталијe. Та ко је пре
не ки дан гру па од шест-се -
дам лу та ли ца на пра ви ла
ршум у Пр во мај ској ули ци
(број 20), ка да су у до ма ћин -
ству Са ве Ми ли та ро ва, ина -
че за по сле ног у ло кал ном
ЈКП-у БНС, уда вље на три
јаг ње та ста ра тек око не де -
љу да на.

– Био сам на по слу, а су -
пру га је чу ла ла веж и кр кља -
нац, ка да је већ би ло ка сно.
Иа ко је тор огра ђен, пси су
про ва ли ли жи цу, а не ки су
је и пре ско чи ли. Да ви ли су
и ов це ком ши је Зо ра на Ва -
си ћа и јед ну озбиљ но по вре -
ди ли. Пре де се так да на на -
па ли су и де се то го ди шњу ћер -

ки цу Зо ра на Ар си ћа, на сре -
ћу без по сле ди ца. До сад ни -
су би ли та ко агре сив ни, а
прет по ста вљам да их је изи -
ри ти ра ла ке ру ша у те ра њу у
обли жњој Ба штен ској ули ци.
Ме ђу тим, овог пу та су пре -
те ра ли. Ипак, не ма сми сла
да се жа лим, јер ма ло јаг ње
вре ди све га две хи ља де ди -
на ра – на во ди Ми ли та ров.

Ови Но во се ља ни су на кон
не ми лих сце на зва ли рад ни -
ке слу жбе „Зо о хи ги је не”, ко -
ји су ухва ти ли три пса. Но
још увек их је пре ви ше на
ули ца ма.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” на ста -
ви ли су сад њу мла ди ца, то
јест по пу ња ва ње др во ре да на
гро бљу, а ку пљен је и ма те -
ри јал за по ста вља ње над стре -
шни це на ка пе ли. Ове не де -
ље по чи њу ра до ви на из град -
њи пар кин га код фуд бал ског
игра ли шта. На став ни ци и уче -
ни ци основ не шко ле 20. мар -
та пу ту ју у Ви дем код Пту ја,
на дан брат ске шко ле.

Ба нат ско Но во Се ло: Ка пе ла
на гро бљу че ка још са мо при -
кљу че ње на елек трич ну енер -
ги ју. Кон церт за мај ке у ор га -
ни за ци ји КУД-а ДАК упри -
ли чен је у пе так, 8. мар та, у
ма лој са ли До ма кул ту ре. Гру -
па на пу ште них па са не дав но
је усмр ти ла три јаг ње та у Пр -
во мај ској ули ци. У но ћи из -
ме ђу 11. и 12. мар та на бен -
зин ској пум пи, по чи ни лац ко -
јег у ме ђу вре ме ну по ли ци ја
при ве ла ис па лио је два хи ца
из ло вач ке пу шке у прав цу
ка ме ра за над зор.

До ло во: Ор га ни за ци о ни од -
бор 59. ве ли ког фе сти ва ла
фол кло ра Ру му на из Вој во -
ди не одр жао је пр ви са ста -
нак у сре ду, 13. мар та, у Дому
кул ту ре. На ста вље но је уре -
ђи ва ње цен трал ног тр га. Удру -
же ње ви на ра одр жа ће скуп -
шти ну у не де љу, 17. мар та, а
Удру же ње ов ча ра од лу чи ло је
да смо тру ов но ва при ре ди у
су бо ту, 23. мар та.

Гло гоњ: Удру же ње же на је по -
во дом Осмог мар та ор га ни зо -
ва ло за ба ву у До му кул ту ре, а
на истом ме сту у су бо ту, 16.
мар та, одр жа ће го ди шњу скуп -

шти ну. До бро вољ но ва тро га -
сно дру штво уче ство ва ће тог
да на на куп-так ми че њу у Ста -
рој Мо ра ви ци (оп шти на Бач -
ка То по ла). У по ме ну тој уста -
но ви је у то ку про дај на из ло -
жба Из да вач ке ку ће „Ла гу на”.

Ива но во: Дан шко ле „Мо ша
Пи ја де” би ће обе ле жен у су -
бо ту, 16. мар та, од 17 са ти,
при ред бом у До му кул ту ре.
На по чет ку про лећ ног де ла
фуд бал ске се зо не „Стре ла” је
по бе ди ла „Пар ти зан” из Уљ -
ме са 4 : 1.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца при -
пре ма по кре та ње јав не на бав -
ке за уре ђе ње атар ског пу та
до из ле ти шта Ске ла, над стре -
шни цу на ле вом де лу три би -
не на ста ди о ну код шко ле и
кр пље ње ру па на пу те ви ма у
се лу. Из ло жба деч јих ра до ва
из кре а тив не ра ди о ни це по -
во дом Да на же на отво ре на је
у пе так, 8. мар та, у га ле ри ји у
До му кул ту ре.

Ка ча ре во: Рад ни ци ко му нал -
ног пред у зе ћа тре ба да поч -
ну сад њу две ста мла ди ца
багрeмa и пе де сет хра сто ва
у Про ле тер ској ули ци и око -
ли ни. Дом кул ту ре обе ле жи -
ће по че так про ле ћа у че твр -
так, 21. мар та, од 18 са ти, у
До му омла ди не, кон цер том
под на зи вом „Цвет не па ху -
ље”, ка да ће на сту пи ти дуо
фла у те и хар фе.

Омо љи ца: Удру же ње же на
про сла ви ло је 8. март из ло -
жбом на род не ра ди но сти.
Дирек тор Основ не шко ле
„Доси теј Об ра до вић” Вла ди -
мир Ри стић уче ство вао је на
до га ђа ју „Шко ле за 21. век” у
Му зе ју тех ни ке у Бе о гра ду.

Стар че во: Ру ски ска кор бенд
„The Dead President”, као и
са ста ви „Украт ко Штеф” и
„Хи дро ген” на сту пи ће у че -
твр так, 14. мар та, од 21 сат, у
ККК-у. Су тра дан, од 19 са ти,
у га ле ри ји „Бо ем” би ће одр -
жа но књи жев но ве че по све -
ће но књи зи „Ти си је дан од
нас”, ко ја го во ри о си стем -
ским ре ше њи ма за на став ни -
ке, уче ни ке и ро ди те ље. Дру -
штво пче ла ра по зи ва, по ред
ко ле га, и во ћа ре и ра та ре на
пре да ва ње „Пче лар ство и за -
шти та би ља”, ко је ће у сре ду,
20. мар та у 18 сати, одр жа ти
Си ни ша Илин чић, за шти тар
би ља из Зре ња ни на.

Петак, 15. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Најчешћи преносиоци
дивље свиње, а
директно угрожене 
и домаће

Вирус
дијагностикован 
у Румунији, 
надомак Србије

Бо лест ко ја уби ја сви ње – ка ко
ди вље, та ко и пи то ме, не у мит -
но се при бли жа ва и Ср би ји.
Пре ма по след њим ин фор ма -
ци ја ма, африч ка кугa је от кри -
ве на на до мак Те ми шва ра, а са -
мим тим је бли зу на ше гра ни -
це с Ру му ни јом, где је због ове
по ша сти већ ли кви ди ра но
360.000 до ма ћих је дин ки по -
ме ну те вр сте.

У ме ђу вре ме ну се ви рус ра -
ши рио и на Ма ђар ску, али с те
стра не нас је нео че ки ва но по -
слу жи ла сре ћа: кре та ње ди вљих
сви ња, ко је су нај че шћи пре -
но си о ци, спре ча ва Ор ба но ва
ан ти ми гра ци о на огра да!

Усво је не ме ре од бра не 
од по ша сти

Због све га то га је, пре вен ти ве
ра ди, по чев од 1. фе бру а ра, на -
ше Ми ни стар ство по љо при вре -
де, шу мар ства и во до при вре де
до не ло На ред бу о пред у зи ма -
њу ме ра за спре ча ва ње уно ше -
ња, по ја ве, от кри ва ња, ши ре -
ња, су зби ја ња и ис ко ре њи ва ња
ове опа ке за ра зе.

Ко ри сни ци ло ви шта у Ср би -
ји до би ли су ин струк ци је у скла -
ду с про пи си ма из ве те ри нар -
ства и лов ства, а и про гла ше на
су под руч ја уме ре ног и ви со -
ког ри зи ка.

У ове дру ге спа да и наш ре -
ги он, за ко ји су над ле жне ЈП
„Вој во ди на шу ме”, од но сно њи -
хов огра нак Шум ско га здин -
ство „Ба нат”, чи ји је за ступ ник
Жељ ко Су шец.

Пре вен тив не ме ре, ка же он,
огле да ју се у по ја ча ном и ре -
дук ци о ном од стре лу у ло ви -
шти ма у по гра нич ном де лу с
Ру му ни јом и при ме њу ју се без
по себ ног одо бре ња и у вре ме
ка да је лов за бра њен.

– По ја ча на је ис хра на ди вљих
сви ња ка ко би смо их др жа ли
на оку пу и лак ше упра вља ли
по пу ла ци јом. При ли ком од стре -
ла обез бе ђу је се узи ма ње узо -
ра ка, ко ји се до ста вља ју ве те -
ри нар ском ин сти ту ту ра ди

СЕЛО

СМР ТО НО СНА ЖИ ВО ТИЊ СКА БО ЛЕСТ СВЕ БЛИ ЖА НА ШОЈ ЗЕ МЉИ

АФРИЧ КА КУ ГА ПРЕД ВРА ТИ МА

испити ва ња, а до до би ја ња тих
ре зул та та ме со се др жи ускла -
ди ште но. Пре из да ва ња до зво -
ле од сва ког лов ца се узи ма из -
ја ва да у прет ход них три де сет
да на ни је бо ра вио у под руч ју
где је уста но вље на африч ка ку -
га сви ња (ви рус мо же да се пре -
не се и обу ћом – прим. нов.) –
на во ди за ступ ник ШГ-а „Ба нат”.

По ред „Вој во ди на шу ма”, на
на шим про сто ри ма оба ве зу спро -
во ђе ња на ве де них ин струк ци ја
има ју и ло вач ка удру же ња.

Упра ви тељ ов да шњих ло ви -
шта Ми лан Ђо кић ка же да ни
чла но ви пан че вач ке ор га ни за -
ци је још увек ни су на и шли ни
на шта сум њи во, али од сва ког
уло ва и они узи ма ју узор ке,
тач ни је не ке од уну тра шњих
ор га на устре ље них ди вљих

свиња, и уред но их до ста вља ју
ве те ри нар ском ин сти ту ту.

– Ина че, због ове ван ред не
си ту а ци је про ду жи ли смо се -
зо ну ло ва на ди вље сви ње и
про ши ри ли кво ту за од стрел,
па смо до сад укло ни ли 75 је -
дин ки. Глав на ме ста њи хо вог
оку пља ња су на По та миш ју код
Ја бу ке и Гло го ња, Бе лој сте ни,
као и у око ли ни Ива но ва. Сва -
ког да на се ло ви, али у овом
пе ри о ду их је те шко на ћи за то

што се кри ју, пре све га кр ма че
ко је са да но се пра си ће – ка же
Ђо кић.

За чо ве ка не ма опа сно сти

Си ту а ци ју пом но пра ти и Ве -
те ри нар ски спе ци ја ли стич ки
ин сти тут Пан че ва, а та мо шњи
епи зо о ти о лог Алек сан дар Жи -
вуљ по твр ђу је да африч ка ку га
по га ђа ис кљу чи во сви ње, ди -
вље и до ма ће. Ин те ре сант но је
да су у Афри ци та мо шње вр -
сте ових жи во ти ња иму не.

– Код нас, дру ге жи во ти ње,
као ни чо век, не мо гу се за ра -
зи ти, али мо гу да пре но се ову
бо лест, ко ја се на европ ском
тлу по ја ви ла пре два на ест го -
ди на, ка да је уне та у Гру зи ју
пре ко ку хињ ског от па да с бро -
до ва из Афри ке. Тре ба ис та ћи

да се ви рус на ни ској тем пе ра -
ту ри кон зер ви ше и мо же да
пре жи ви до три го ди не, док се
ку ва њем уни шта ва. У ри зич не
спа да ју и су хо ме сна ти про из -
во ди и ме со од сви ња ко је су у
тре нут ку кла ња би ле у ин ку ба -
ци ји. Ме ђу тим, ни ако чо век
по је де та кву хра ну, ни шта му
не ће би ти. Исто ва жи и за дру -
ге жи во ти ње – ис ти че Жи вуљ.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ви -
рус африч ке ку ге на ла зи се у

из лу че ви на ма по пут из ме та или
ури на, па ако их чо век зга зи,
на обу ћи и оде ћи се мо же за -
др жа ти не ко ли ко са ти и мо же
се ме ха нич ки пре не ти, али,
при ме ра ра ди, не и ва зду хом
или ве тром.

– Сви ња се, да кле, мо же за -
ра зи ти са мо не по сред ним кон -
так том с дру гом за ра же ном сви -
њом или с не ким за ра же ним
пред ме том. Ви рус се на ла зи у
кр ви и мо же се ду же вре ме одр -
жа ти у мр ља ма кр ви на зе мљи,
па чак и на ло вач ким пси ма
ако су уче ство ва ли у ло ву на
ди вље сви ње. Сма тра мо да је
нај ве ћа опа сност од ди вљих
сви ња, пре све га њи хо вих ле -
ши на, јер су из вор за ра зе, а ве -
о ма их је те шко уо чи ти у по -
чет ку за ра зе. Ина че, про тив ове
бо ле сти сви ња не ма де ло твор -
ног ле ка, па ни вак ци на ци је, а
за кон ска оба ве за је да се све
до ма ће сви ње обе ле же и вак -
ци ни шу про тив кла сич не ку ге
сви ња. Где год се утвр ди обо -
ле ла је дин ка, уни шта ва ју се и
све оста ле. У слу ча ју уги ну ћа
иза зва них африч ком ку гом др -
жа ва вр ши на кна ду ште те за
све сви ње за ко је су вла сни ци
ис по што ва ли сво је за кон ске
оба ве зе – на гла ша ва Жи вуљ.

По ред све га на ве де ног, тре -
ба ис та ћи и то да је, от кад је у
Ру му ни ји ди јаг но сти ко ван ви -
рус, код нас уве ден по се бан ре -
жим, па ре ци мо у пут нич ком
тран спор ту ни је мо гу ће пре не -
ти ме со или су хо ме сна те про -
из во де од свињ ског ме са из те
зе мље.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ ДО БИ ЈА ЈУ НО ВАЦ ЗА ГО РИ ВО

Суб вен ци је на вре ме, али пре ма ле

ПСИ НА ПА ДА ЛИ У НО ВОМ СЕ ЛУ

Стра да ли ја гањ ци

На кон што је по чет ком те ку -
ћег ме се ца кре ну ло при ја вљи -
ва ње за ин те ре со ва них по љо -
при вред ни ка за суб вен ци је за
ди зел-го ри во (што ће тра ја ти
до 30. апри ла), првoj гру пи
оних ко ји су по пу ни ли и пре -
да ли зах тев пре у зет са сај та
Ми ни стар ства по љо при вре де
или из Упра ве за тре зор, већ је
упла ћен.

Та ко су вла сни ци ак тив них
по љо при вред них га здин ста ва
по хек та ру (мак си мал но за два -
де сет) до би ли за ше зде сет ли -
та ра ди зел-го ри ва по пуст од по
два де сет ди на ра од но сно укуп -
но по хи ља ду две ста.

Је дан од њих је Мар ко Бој -
тар, пред сед ник удру же ња „До -
ло вач ки па о ри”, ко ји је по здра -
вио од лу ку да се суб вен ци је ис -
пла те на вре ме, то јест у (овом)
пе ри о ду ка да је по љо при вред -
ни ци ма но вац нај по треб ни ји.
То је до бра вест ако се зна да су
оне не кад сти за ле у ма ју, па чак
и у ју ну, ка да су сва ула га ња у
про из вод њу за вр ше на, па су ра -
та ри мо ра ли да узајм љу ју пре -
ко ску пих тр жи шних кре ди та.

– Пре ма мо јим по след њим
ин фор ма ци ја ма, но вац је легао

на ра чу не 21.000 га здин ста ва
од укуп ног бро ја, ко ји је са -
свим си гур но пре ко 400.000.
То је за сад ма ло, а има и не -
ких од сту па ња, као ре ци мо у
слу ча је ви ма ка да су зах те ве
исто вре ме но под не ли отац и
син, са истим пре зи ме ном у
на зи ву га здин ства, а је дан је
до био па ре, док дру ги ни је.
Ипак, мо ја оче ки ва ња су да ће
Ми ни стар ство ис пу ни ти да ту
реч. С дру ге стра не, тих два де -
сет ди на ра је по след њим по -
ску пље њем прак тич но ума ње -
но за осам ди на ра, јер је пре

де се так да на це на оти шла са
154 на 162,8 ди на ра, па ис па -
да да ће нај ви ше ко ри сти од
то га има ти „пум па џи је”. Пи -
та ње је и ко ли ки ће ствар ни
ефек ти би ти до са мог по чет ка
за мљо рад нич ке се зо не. Све у
све му, тај из нос је мо рао да
бу де ве ћи, па ово ви ше ви ди -
мо као гест до бре во ље не го
као ствар ну по моћ – на во ди
Бој тар.

Пр ви чо век „До ло вач ких па -
о ра” спа да у гру пу са ста вом
да ак ци зу за ди зел, за јед но с
ПДВ-ом, за по љо при вред ни ке

тре ба уки ну ти у це ло сти, што
зна чи да би за њих це на би ла
око сто ди на ра.

– То су нам и би ла оче ки ва -
ња, јер је на ле то шњим пре го -
во ри ма, ко ји ма сам и лич но
при су ство вао, спо ми ња на та -
ква мо гућ ност, а и сам ми ни -
стар је обе ћа вао да би тре ба ло
да суб вен ци ја бу де од 36 до 38
ди на ра. Ето, ис па ло је са мо 20
ди на ра. По ред то га, ве ли ки
под сти цај био би да суб вен ци -
о ни са не по љо при вред не кре -
ди те до би је мо у фе бру а ру или
мар ту, јер се та да ку пу је нај -
ви ше ре про ма те ри ја ла. Бу ду -
ћи да су на ја вље ни за мај, „осу -
ђе ни” смо на тр жи шне кре ди -
те „те шке” по 8-9 од сто ка ма -
те, што је три пут ви ше од суб -
вен ци о ни са них. Не спор но је
да ће их би ти, јер су пред ви -
ђе не у бу џе ту, али ја у ма ју та -
кав кре дит не ћу узе ти. Та ко
ис па да да је пред сед ник у пра -
ву кад ка же да те па ре ко ри -
сти мо за од ла зак на мо ре.
Исти на је да се љак рет ко иде
на од мор, али на шта дру го да
тро ши мо тај но вац, пре ка сно
до би јен тек у ма ју и ју ну – пи -
та се Бој тар.

Место крвавог пира

Да ли ће појефтињење „испарити”?!

ДР ЖА ВА ПЛА ЋА УБИ ЈЕ НЕ СВИ ЊЕ

– Где год се на ђе обо ле ла сви ња, уни шта ва ју се и све оста -

ле. Др жа ва на док на ђу је ште ту за све та да уби је не сви ње ако

су вла сни ци ис по што ва ли сво је за кон ске оба ве зе – на гла -

ша ва Алек сан дар Жи вуљ из ветеринарског института.

Оне су најчешћи преносиоци
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РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ОГ ЊЕН ПО ПО ВИЋ, КЛА РИ НЕ ТИ СТА

ГОСПОДАР КЛАРИНЕТА И ПРИЈАТЕЉИ
Културни телекс

Му зи ка
Че твр так, 14. март, 18 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
јав ни час уче ни ка свих од се ка.

Су бо та, 16. март, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон церт
„Ог њен По по вић бен да”.

Су бо та, 16. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт „Опо зит 04”. 

Сре да, 20. март, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон церт
Да ли де Гр му ше и Алек сан дре Бен гин.

Сре да, 20. март, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
ве че са вре ме не игре Ба лет ске шко ле „Ди ми три је Пар лић”.

Че твр так, 21. март, 17. март, Клуб за ста ра и од ра сла ли ца:
во кал но-ин стру мен тал ни на ступ уче ни ка Му зич ке шко ле „Јо -
ван Бан дур”.

Те мат ски про грам
Че твр так, 14. март, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
пре да ва ње „Ми о драг М. Пе шић – пре во ди лац ру ске књи жев -
но сти”.

Не де ља, 17. март, 14 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: ба лет -
ско так ми че ње.

Че твр так, 21. март, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: стен дап ве че са Ди њом.

Пред ста ве
Су бо та, 16. март, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Прин це за на зр ну гра шка”.

Из ло жбе
По не де љак, 18. март, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: ше -
сна е сти фе сти вал под вод ног фил ма и под вод не фо то гра фи је.

Че твр так, 21. март, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
отва ра ње из ло жбе „Ду чић у ди пло ма ти ји”.

ни во. Са да ће мо сви ра ти ком -
по зи ци је ко је су ме ша ви на џе -
за, филм ске, поп и кла сич не
му зи ке. У том про жи ма њу сти -
ло ва и жан ро ва на ста је мој из -
раз и фор ма. 
l Ко ће овог пу та на сту па ти

с ва ма?
– Из прет ход не еки пе ту је

са мо кон тра ба си ста Сло бо дан
Ге рић. Но ви чла но ви су ги та -
ри ста Ба не Глу ва ков, пи ја нист -
ки ња Ми о на Бар бул и пер ку си -
о ни ста Алек сан дар Ра ду ло вић.
l Да ли сте, по ред Ге ри ћа,

на сту па ли с још не ким од чла -
но ва но вог бен да?

– Сви се зна мо и има мо не ке
до дир не тач ке. С Ге ром сам на -
сту пао, али за јед но ра ди мо у
Фил хар мо ни ји и зна мо се са
Ака де ми је. Ба не та по зна јем, али
смо се сре та ли спо ра дич но. По -
не кад смо и на сту па ли за јед но.
На ша са рад ња се ин тен зи ви ра -
ла про шле го ди не ка да сам сни -
мао ма те ри јал за но ви CD. Звао
сам га да ми бу де гост и он да
сам се до дат но уве рио ко ли ко
ле по са ра ђу је мо. Он је сја јан и
ја га вр ло це ним. Ње го ва уло га
у овом бен ду је ве ли ка. Има до -
ста со ла жа, јер ги та ра по ред
кла ри не та има уло гу ли де ра у

це лој при чи. Ми о на је сту ди ра -
ла на Ака де ми ји, а до ста смо
са ра ђи ва ли на мом ма стер-класу
ко ји се одр жа ва у Де ли блат ској
пе шча ри. Она сви ра мо јим по -
ла зни ци ма и до бро по зна је тај
кла ри нет ски ре пер то ар. Са
Алек сан дром Ра ду ло ви ћем са -
ра ђу јем у Фил хар мо ни ји. Он је
ве о ма све стран, као и сви ми.
Не за др жа ва се у јед ној сфе ри,
већ га за ни ма ју ра зни му зич ки
прав ци.
l Ко ли ко су чла но ви  бенда

до при не ли ко нач ном из гле ду
ових ком по зи ци ја?

– То је ау тор ска му зи ка ко ју
сам ја ком по но вао, али сам вр -
ло отво рен за са рад њу и у то ме
је драж бен да. Ма те ри јал се на
про ба ма де фи ни тив но скла па
и сва ко пред ла же не ку сво ју
иде ју. Крај њи ре зул тат је увек
за слу га свих нас и то је оно што
се ме ни до па да. По сто ји не ка
прет кре а ци ја, али се сва шта де -
ша ва на са мој про би. Има и до -
ста им про ви за ци је.
l Ка ко успе ва те да ор га ни -

зу је те про бе с об зи ром на то
да сви има те мно го оба ве за?

– То за и ста ни је ла ко. Ме ђу -
тим, сви ма је ста ло да ово успе.
Оче ку је мо да не ће оста ти само

на овом кон цер ту. Ам би ци о -
зно раз ми шља мо о фе сти ва ли -
ма, као и о об ја вљи ва њу ком -
пакт-ди ско ва. Сви ужи ва мо у
ово ме што ра ди мо. Ве о ма је
до бра ат мос фе ра у ан сам блу.
Кре ну ли смо на вре ме да вежба -
мо, већ кра јем про шле годи не.
С об зи ром на то да сви ра мо
ско ро сва ке не де ље, већ смо
спрем ни за кон церт.
l Да ли је ла ко за ин те ре -

сова ти пу бли ку да до ђе на
концерт?

– Ко ри стим ди ги тал не ме ди -
је – „Ин ста грам” и „Феј сбук”,
јер их мно го љу ди ко ри сти. По -
ен та је за ин те ре со ва ти оне ко ји
не ма ју мно го ин те ре со ва ња за
кла сич ну му зи ку. Про бе смо
сни ма ли у со би, у опу ште ној
ат мос фе ри, ка кви сви је смо. Чи -
ни ми се да је то био по го дак. 
l На че му тре нут но ра диш?
– Ја све вре ме ком по ну јем,

а јед на не мач ка из да вач ка ку -
ћа из Мин хе на већ три го ди не
об ја вљу је мо ја де ла. Она су
нај че шће пи са на за кла ри нет
и кла вир. Ова по ну да ми је
да ла ве тар у ле ђа, јер је да нас
вр ло те шко за ин те ре со ва ти из -
да ва че, а и кон ку рен ци ја је
огром на.

ДВЕ ИЗ ЛО ЖБЕ У ГА ЛЕ РИ ЈИ

Умет нич ки ди ја лог
У Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти у че твр так, 7. мар та, отво -
ре не су две из ло жбе. Сво је ра -
до ве пред ста ви ле су умет ни це
Је ле на Ми ло, у окви ру из ло -
жбе „Ку да”, и Ива на То ма но -
вић – по став ком под на зи вом
„Ими ти ра ње ин тим ног”.

За јед нич ко за ау тор ке је то
што обе на свој спе ци фи чан
на чин ис тра жу ју при род не фе -
но ме не и по јам пеј за жа. Је ле -
на Ми ло се пред ста ви ла у кла -
сич ној сли кар ској тех ни ци уље
на плат ну, док је Ива на То ма -
но вић по ка за ла ка ко фо то -
графи је уз од ре ђе не ин тер вен -
ције до ча ра ва ју ат мос фе ру
при ро де.

Ива на То ма но вић ка же да је
иде ја за њен рад на ста ла пре
два де сет го ди на, ка да је би ла
на по след њој го ди ни ма стер-
сту ди ја.

– Пеј за жем се ба вим ви ше
од два де сет го ди на и увек сам
има ла иде ју о пеј за жу у ко ји
мо же да се уђе. Дво ди мен зи о -
нал ни про стор фо то гра фи је је
за ме не огра ни ча ва ју ћи и увек
сам те жи ла у свом ра ду да иза -
ђем из те дво ди мен зи о нал но -
сти и осво јим про стор. Ин тер -
ак ци ја из ме ђу гле да о ца и мог
ра да је за ме не кру ци јал на. Ин -
тер вен ци је на го ве шта ва ју дра -
му и про блем, несвр ше ност и
ту не ку ин тер ак ци ју с пу бли -

ком и гле да о ци ма ко ја тре ба
да се де си у том кру гу – ре кла
је ау тор ка ра да.

Дру ги део из ло жбе по све ћен
је ра до ви ма Је ле не Ми ло на
ко ји ма се на ла зе пеј за жи.

– Пеј заж као мо тив је го то -
во из у мро, па сам же ле ла да
ис тра жим ка ко се у овом но -
вом вре ме ну мо же пре не ти ње -
го ва ат мос фе ра – об ја сни ла је
она.

СТЕН ДАП КОМИЧАРКА ДИЊА У „АПОЛУ”

Шале с ногу
„Ју тјуб” зве зда Сан дра Си ла -
ђев али јас Ди ња одр жа ће стен -
дап ве че у че твр так, 21. мар та,
од 20 са ти, у дво ра ни „Апо ло”
До ма омла ди не.

Сан дра Си ла ђев је ди пло -
ми ра на глу ми ца. Сту ди ра ла
је со ци о ло ги ју, ви шу пе да го -
шку, ми ров не сту ди је, адвер -
тајз ниг и мар ке тинг на Фа -
кул те ту драм ских умет но сти
у Бе о гра ду. Ба ви ла се из хо -
би ја ва јар ством и ке ра ми ком,

пе ва њем и ви део-мон та жом.
Ра ди ла је у лут кар ском пу ту -
ју ћем по зо ри шту, у цен тру за
сме штај и бо ра вак де це и
омла ди не са смет ња ма у раз -
во ју, као и у до му за ста ра
ли ца. Ре жи ра ла је и пи са ла
текст за ин клу зив ну пред ста -
ву „На да у Бе о гра ду”. Пи са ла
је бло го ве за Б92 и Fresh
McCann и за сајт noizz.rs, као
и крат ке при че за пор тал
„Блиц же на”. Сни ми ла је спот

„Happy” с ко ри сни ци ма бо -
рав ка за осо бе са смет ња ма у
раз во ју. Ра ди ла је и као драм -
ски фа ци ли та тор са осе тљи -
вим гру па ма.

Ви део-кли по ве с ли ком Ди -
ње по че ла је да сни ма 2012.
го ди не, а пр ви јав ни сни мак
об ја ви ла је у де цем бру 2015.
го ди не. Од мар та 2017. има
свој стен дап шоу „Ве че са Ди -
њом”. Глу ми у се ри ји „Исти не
и ла жи”.

Бо јан Вој нов, док то ранд 

на По љо при вред ном 

фа кул те ту у Но вом Са ду

КЊИ ГА: Не где сам про чи тао
ми сао да је књи га вред ни ја
од свих спо ме ни ка укра ше -
них сли ка ма, ре ље фом и ду -
бо ре зом, јер она са ма гра ди
спо ме ник у ср цу оног ко је
чи та. И за и ста, књи ге мо гу
би ти и вер ни при ја те љи, и
му дри са вет ни ци, и стр пљи -
ви учи те љи. Ко ри стим сва ку
при ли ку да про чи там не ку
до бру књи гу, или по пре по -
ру ци или по не ком свом лич -
ном афи ни те ту, ка ко из обла -
сти ле пе књи жев но сти, та ко
и из струч не ли те ра ту ре. Ка -
да је у пи та њу умет нич ка књи -
жев ност, те шко је о уку си ма
ди ску то ва ти, али ве ру јем да
су де ла Иве Ан дри ћа, као пи -
сца не и ма ра на чи јим се те -
ме љи ма гра де мно ге ге не ра -
ци је, не што што пред ста вља
ин те лек ту ал но бла го на шег
на ро да. При че о жи во ту чо -
ве ка, по пут би стре Дри не,
ства ра ју не ку по себ ну би стри -
ну у ра зу му и то пли ну у ср цу
људ ске ин ди ви дуе, без об зи -
ра на бо ју, ра су или ве ру. По -
ред Ан дри ћа, на вео бих бест -
се лер књи гу „Ко ли ба” пи сца
Ви ли је ма По ла Јан га, ко ја да -
је ја сан од го вор на нај ста ри -
је пи та ње на све ту и оста вља
јед ну но ву мо гућ ност раз ми -
шља ња. А ако баш ужи ва те у
свом по слу или же ли те да га
за во ли те, књи га „Поч ни са
за што” под ста ћи ће вас да са -
зна те од го во ре на мно га пи -
та ња, ин спи ри ше те сво је
окру же ње и учи ни те свој ми -
кро ко смос не што леп шим ме -
стом за жи вот.
ФИЛМ: Ли сту фил мо ва ко ји
су на ме не оста ви ли сна жан
ути сак и ко ји ма се че сто вра -
ћам, али увек с не ким но -
вим от кри ћем, чи не фил мо -
ви ко ји кри ју од го во ре на
мно га пи та ња, ка ко о љу ба -
ви, ве ри, ис трај но сти, та ко
и о соп стве ном би ћу. На

првом ме сту је сва ка ко филм
„Два на ест” Ни ки те Ми хал -
ко ва, као ри мејк фил ма „Два -
на ест гнев них љу ди”, филм
ко ји вас не ће оста ви ти рав -
но ду шним и ко ји ће вас на -
те ра ти да пре и спи ту је те се -
бе. Ту је и филм „Остр во” и
при ча о мо на ху – ло жа чу
угља у уса мље ном ма на сти -
ру на да ле ком се ве ру Ру си -
је, у ко јем глав ну уло гу игра
глу мац Пе тар Мо ма нов. Овај
филм ни је ко мер ци јал но де -
ло, али без об зи ра на то поку -
пио је на кло ност пу бли ке и
од нео мно го број не на гра де.
МУ ЗИ КА: Код му зич ког из -
бо ра нај пре ци зни је и нај тач -
ни је би би ло да ка жем да му -
зи ка за пра во би ра ме не, све
у за ви сно сти од при ли ке, си -
ту а ци је, рас по ло же ња. Во лим
до бру му зи ку, без об зи ра на
жа нр, па је мој му зич ки укус
при лич но ра зно вр стан: од из -
вор не, ет но му зи ке, пре ко на -
род не, за бав не и ин стру мен -
тал не, до кла сич не. Во лим да
слу шам ге ни јал но из во ђе ње
Бо ре Ду ги ћа, ко ји је по вир -
ту о зно сти у ис тој рав ни са
свет ским мај сто ром фру ле
Ге ор ге ом Зам фи ром. Ако бих
мо рао да на ве дем не ку ње го -
ву ну ме ру, би ла би то „Па -
сто ра ла”. У тре ну ци ма ин -
спи ра ци је нај ви ше ми од го -
ва ра не што од кла сич не му -
зи ке, а ка да се са ста нем с
при ја те љи ма не ким по себ -
ним по во дом, он да то бу де
уз зву ке там бу ри ца или хар -
мо ни ке и пе сме ве ли ка на на -
род не му зи ке.

Поч ни са за што

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

На кон не ко ли ко го ди на кла -
ри не ти ста Ог њен По по вић оку -
пио је сво је при ја те ље му зи ча -
ре да би пре зен то вао сво је но -
ве ком по зи ци је, на ста ле у по -
след ње две го ди не. Кон церт ће
би ти одр жан у дво ра ни Кул -
тур ног цен тра, 16. мар та.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ра ни је си на сту -
пао са са ста вом ко ји је но сио
име „Ог њен и при ја те љи”, а са -
да је то јед но став но „Ог њен По -
по вић бенд”. Ка да је на ста ла
иде ја да у овој фор ми сви раш
с ко ле га ма му зи ча ри ма?

ОГ ЊЕН ПО ПО ВИЋ: Ком по -
ну јем ду ги низ го ди на, али за
бенд ни сам од 2011. го ди не и
баш сам се уже лео. Пи са ње сам
ин тен зи ви рао про шлог ле та, а
нај ве ћи део тих ком по зи ци ја
би ће из ве ден упра во на пред -
сто је ћем кон цер ту.
l Ка ква је то му зи ка?
– У прет ход ном са ста ву ак -

це нат је био на ет но му зи ци,
али је и она увек има ла еле -
мен те џе за и не ких дру гих пра -
ва ца. Они ма ко ји по зна ју мој
рад, ово не ће би ти стра но. Ме -
не му зи ка ком плет но за ни ма
као ма те ри ја и нај бит ни је ми
је да се ис по шту је умет нич ки

Њихова музика представља спој џеза, попа и класике

Јелена Мило, Ивана Маркез Филиповић и Ивана Томановић
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ШКОДА ФЕЛИЦИЈА, 1.3
бензин, атестиран, гас,
2001, први власник.
063/258-479. (СМС)

ЛАДА самара, 2000. годи-
ште, регистрована. 063/880-
64-42. (274345)

САКСО 1.5 Д, бордо, 2001.
годиште, власник, клима,
тек регистрован. 064/206-
30-24. (274368)

ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ,
2008, регистрована, гара-
жирана, власник. Повољно.
063/345-837. (274375)

ПРОДАЈЕМ форд фиесту
1.8 Д, 2000. годиште, 900
евра. Тел. 064/176-88-51.
(274381)

КУПУЈЕМ томос алутома-
тик, не старији од 1987, ис-
правне/неисправне.
064/171-22-13. (274117)

ПРОДАЈЕМ гуме од форда
195/55/15, са челичним
фелнама – 4 комада. Тел.
063/892-67-29. (274395)

ПУНТО 1.2, 2002, 5 В, бео,
гаражиран, одличан, вла-
сник. 064/142-55-93.
(274400)

ФИЋА и пеглица на прода-
ју, договор. 063/892-08-25.
(274523)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2001,
одличан, пежо 206, 2004,
1.4 ХДИ. 063/663-6342.
(274429)

ПЕЖО 206 + 2009. годиште,
1,1, 3 В, металик, алу, одли-
чан, власник. 069/069/504-
55-93. (274440)

РЕНО 5 кампус, 1991., го-
диште, у солидном стању.
064/582-22-68. (274442)

ПРОДАЈЕМ голф 1.6, бен-
зин + гас, атестиран, 2009.
годиште. К063/802-58-75.
(274451)

ПРОДАЈЕМ форд сијеру,
1.,6 ЦЛ, 1987. годиште, ре-
гистрован до јуна, гаражи-
рана, 400 евра. Тел.
060/142-28-24. (2746539

ЈУГО 55, 2005, атестиран
плин, пет година није реги-
строван. 064/587-50-24.
(274607)

ГОЛФ 4, 1.4, 16 В, 2001/2,
петора врта, фул опрема,
на име. 064/587-50-24.
(274607)

ПУНТО 3, 1.3, мултиџет, ди-
зел, 2005/5, петора врата,
фул опрема, на име.
064/587-50-24. (274607)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2003, троје
врата, фул опрема, на име.
064/587-50-24. (274607)

ПРОДАЈЕМ форд фијесту
1989. годиште, солидна, 350
евра, регистрован. 063/179-
36-83. (274683)

ЈУГО корал 55 ин, 2007, пр-
ва боја, мало прешао, реги-
строван. 063/140-62-92.
(274652)

НА ПРОДАЈУ фолксваген
голф 5, 1.9 ТДИ, spor tli ne,
2006, у одличном стању.
Тел. 063/184-75-95.
(274669)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, продаја делова, до-
лазим на адресу. 069/203-
00-44, 066/409-991.

ОТКУП возила, алата, гво-
жђа, остало, продаја дело-
ва, долазим на

адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (273579)

КУПУЈЕМ возила од 80 до
1.800 евра, стање небит-
но.063/165-83-75. (274675)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-
ло ком стању, од 70 до
1.500 евра. 062/193-36-05.
(274675)

БМВ, одличан, 2004, дизел,

2.0, 318, никад хаварисан,

троје врата. 069/744-286.

(274676)

ПРОДАЈЕМ југо 45, 1991.

064/810-64-25. (274580)

ШКОДА, власник, 1.2, 2005.

годиште. Тел. 060/515-61-

80. (274623)

ПОТРЕБНА гаража у цен-
тру. 064/191-62-20.
(274944)

КУПУЈЕМ/ИЗНАЈМЉУЈЕМ
гаражу на Стрелишту. Тел.
064/899-26-10. (ф)

ПРОДАЈЕ монтажну гаражу,
Содара, Савска улица, у
дром реду, бр. 18, задња.
063/764-49-23. (274524)

ПРОДАЈЕМ гаражу у Сав-
ској, на Содари, задна у
другом реду бр. 18.
063/764-49-23. (274524)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм, дијапозитиве и све вр-
сте видео-касета квалитетно
преснимавам на дигиталне
медије. 063/288-278,
013/343-563. (273945)

СЕРВИС телевизора, диги-
талних, рисивера, монито-
ра, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353-463,
063/877-38-21. (274130)

ПРОДАЈА преосталог огрев-
ног дрвета, сечење.
061/626-15-00. (273531)

ВЕШ-МАШИНА, судо-ма-
шина, фрижидер, шпорет,
плин-струја, угаона гарни-
тура, шиваћа машина, ци-
пеларник, брачни душек,
комода. Тел. 063/861-82-66.
(274587)

ХИТНО и повољно продајем
два регала и други наме-
штај. 065/544-79-79,
013/251-41-08. (274529)

ПРОДАЈЕМ два кауча, дво-
сед и две фотеље. 252.13-
66, 064/413-61-65. (274536)

ПРОДАЈЕ прасиће и јагањ-
це и вршим услужно печење
на дрва – ражањ, повољно.
064/997-79-09. (274454)

НОВ намештај на распрода-
ји. Столице од 1.600, столо-
ви од 4500. 060/600-14-52
(274563)

НОВИ клик-клак лежајеви
од 12.900, избор мебла по
жељи. 060/600-14-52
(274563)

ПРОДАЈЕМ замрзивач 300
л, замрзивач 150 л, фрижи-
дер 300 л и веш-машину.
064/129-73-60. (274579)

ПРОДАЈЕМ велику прико-
лицу шапурина, половне
прозоре, врата и кухињске
уређаје. 064/437-24-51.
(274546)

ПРОДАЈЕМ ремонтовне ТА
пећи, достава, гаранција,
100 евра, пролећна акција.
062/892-47-55. (274654)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, замрзи-
вач 210 литара, веш-маши-
ну. 066/523-59-58. (274519)

ПРОДАЈЕМ замрзивач сан-
дучар 310 л, машина горе-
ње и ТА пећи. Тел.
066/362-597. (274597)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера, 3.000 динара, но-
ва. 063/773-45-97. (274593)

ПРОДАЈЕМ комплетну
опрему за домаће коре, ин-
тегралне грисине, супу.
063/351-709. (274636)

ПРОДАЈЕМ полован наме-
штај и белу технику. Иван,
061/317-07-67. (274644)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ елинд 3
кв, исправну, повољно.
061/301-38-40. (2174650)

ЈАБУКА за ракију, продајем.
Тел. 061/142-23-69.
(274664)

ПРОДАЈЕМ тросед, угаону
гарнитуру, некоришћена,
повољно, шпорет горење,
струја/гас. 064/187-20-13.
(274639)

ПРОДАЈЕМ нов орман 2.40
х 100 цм. 013/314-978.
(2746419

ПРОДАЈЕМ фрижидер са
замрзивачем, повољно.
063/734-82-31. (27464239

НА ПРОДАЈУ свињске по-
лутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (274260)

ПРВОКЛАСНИ прасићи и
јагањци, могућност клања и
печења. 060/037-11-96.
(274186)

ПРОДАЈЕМ ауто-приколицу
и куку за пунта. 064/169-
47-83. (274295)

ПРОДАЈЕМ два резервоара
од 27 кубика. Саша.
060/704-44-73. (274161)

ПРОДАЈЕМ двосед, тросед,
сто и столице, звати после
15 сати. Тел. 064/348-00-43,
064/258-91-33. (274324)

ДВОКРИЛНА врата улазна,
врата 210 х 130, дрвени сто
нов, 200 х 90. 065/315-55-
16. (274328)

ПРОДАЈЕМ комплетне ЛР
конице или елементе, ква-
литетна израда. 060/660-
79-60. (274027)

ПРОДАЈЕМ саднице кајсије
мађарске сорте, култиватор
дизел, нов. 064/456-05-85,
377-288. (274366)

ПРОДАЈЕМ телевизор, тро-
сед, двосед и фотеља, ми-
кроталасна. 013/352-475.
(274383)

ПРОДАЈЕМ козе. 062/807-
78-23. (274411)

ПРОДАЈЕМ намештај, то-
сед, сто бидермајер, амити
пећ. 060/040-48-11.
(274414)

БУРЕ (каца) 1.500 л, ел. ко-
силица, хидрофор, редук-
тор моноф. 063/179-01-78.
(274423)

ПРОДАЈЕМ бетонске чесме
и роштиље за дворишта.
064/970-13-00. (274425)

ПРОДАЈЕМ мали разбој за
ткање тканица – коњић.
Тел. 063/852-43-09.
(274436)

БАЛИРАНА детелина на
продају, екстра квалитета,
цена повољна. Тел.
064/539-62-04. (274456)

ОПРАШЕНА крмача, свињ-
ске полутке, назимад, ча-
мац, могућност доставе.
065/614-74-40. (274434)

ПРОДАЈЕМ два пластеника
5,5 х 30 м и 8 х 30 м.
062/885-41-07. (274496)

МОПС ЖЕНКА, осам месе-
ци, родитељи шампиони,
200 евра. 062/208-564.
(274461)

НА ПРОДАЈУ турска калдр-
ма и чистим подруме, тава-
не,  и дворишта. 063/423-
466. (273848)

ПРОДАЈЕМ прасиће преко
40 кг. 064/169-68-54.
(27439)

ПРОДАЈЕМ двосед, кауч,
фотеље, орман, витрине,
спаваћу собу. 065/347-667.
(274583)

СТАРЕ мотоцикле купујем,
комплетне или делове,
стсње небитно. 064/305-80-
73. (274526)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове, пен-

кала. Тел. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/481-14-

77. (274326)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, те-

левизоре, веш-машине, за-

мрзиваче, фрижидере. До-

лазим на кућну адресу.

064/158-44-10, 063/101-11-

47. (274111)

КУПУЈЕМ фрижидере, ста-

ро гвожђе, веш-машине, за-

мрзиваче, телевизоре. До-

лазим на кућну адресу.

061/148-01-31. (274111)

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,

бакар, месинг, алуминијум,

веш-машине, замрзиваче,

телевизоре, долазим.

061/321-77-93. (274672)

КУПУЈЕМО обојене метале,

акумулаторе, гвожђе, веш-

машине, фрижидере, замр-

зиваче, телевизоре, шпоре-

те. 061/206-26-24. (274672)

КУПУЈЕМО секундарну си-
ровину, гвожђе, веш-маши-
не, замрзиваче, телевизоре,
све остало. 061/322-04-94.
(274672)

ПЛАЦ, 70 ари, са три куће,
60 + 100 + 70 квм, сваки за-
себан улаз. Усељиве. Миса,
Козарачка 10. 063/804-07-
85. (274491)



СТЕВАНА ШУПЉИКЦА,
плац 8 ари, са кућом.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (274487)

НОВА МИСА, три етаже, 6
х 12, изворно, 55.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(274522)

ЦАРА ЛАЗАРАА, одлична,
140 квм, 4.5 ара, 82.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (274514)

КУДЕЉАРАЦ, хитно, пре-
лепа, 120 квм, 2.3 ара,
46.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (274514)

ШИРИ ЦЕТАР, лепа салон-
ска, 220 квм, 3.6 ара,
110.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (274514)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војлови-
ци, две стамбене јединице,
ЦГ. 013/348-137, 062/348-
137. (274550)

КУЋА, Баваништански пут

111, приземље 100 квм +

спрат 100 квм + тавански

простор 100 квм. Хитно,

62.000 евра, на 5 ари, улаз

колски, 1/1. 063/823-10-13.

(474532)

ПРОДАЈЕМ кућу 4.5 х 12

Спортски центар, викенди-

ца – бања Горња Трепча,

код Чачка. 064/367-96-96.

(274567)

КУЋА, Тесла Јована Гаври-
ловића 16-а, усељива, сре-
ђена фул. 064/295-50-95.
(274554)

СПРАТНА кућа, Максима
Горког, плац 3.8 ара,
100.000. 063/301-360.
(174570)

КУЋА, 153 квм, 3 ара пла-
ца, Котеж 1, 106.000. Дого-
вор. „Гоца”, 063/899-77-
00. (274551)

ПРОДАЈЕМ непокретност
на Новосељанском путу,
односно башту. 064/220-
00-69. (273806)

ПРОДАЈЕМ плацеве, укњи-
жени, ново, Стрелиште.
063/812-42-09, 063/368-
135.

КУЋА, 125 квм,  плац 27
ари, Иланџа, 18.500 евра,
хитно. Договор. 065/342-
23-91. (273216)

САМОШ, продајем велику
кућу за реновирање са 15
ари плаца. Тел. 065/600-
23-84. (273918)

ВОЈЛОВИЦА, Ул. Јаноши-
кова, кућа 206 квм, 14,5
ари, цена 37.000. Тел. 683-
84-27 или 064/071-15-41. 

СТАРА кућа 6.9 ари, Б. Ра-
дичевића 54-а, 60.000, до-
говор. 064/276-09-00.
(274017)
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ЛУКС сређена кућа, 130
квм, плац, приземна, стара
Миса. 061/600-49-00.
(272944)

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 124,5 ари,
два стана или П.П, 37.000.
064/863-84-27. (273198)

КУЋА, Доњи град. 063/126-
92-77, 063/248-729.
(274471)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ковину,
плацеви на продају у Стре-
лишту. 063/801-54-20.
(274118)

ГРАЂЕВИНСКИ плац 5 ари,
укњижен, ограђен. Тел.
064/421-02-71. (274463)

ПРОДАЈЕМ две њиве по 62
ара, северна зона. 063/325-
566. (274475)

КУЋА, 70 квм, монтажна,
нова, 3 ара, 19.000 евра.
Миса, Козарачка. Тел.
063/804-07-85. (274491)

КУЋА 100 квм, реновирана,
усељива, 27.000 евра, 3 ара,
Миса, Козарачка 10.
063/804-07-85. (274491)

КУЋА, 60 квм, 2 ара плаца,
13.000 евра. Козарачка 10.
063/804-07-85. (274491)

ПРОДАЈЕМ плац на Бавани-
штанском путу, 15,33 ара,
повољно. 062/885-41-07.
(274496)

ПРОДАЈЕМ мању кућу, за-
мена, 70 квм. Тел. 06292-
61-48. (274506)

СТАРА МИСА, ужа кућа,
140 квм, 5,5 ари помоћне
просторије, 28.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(274522)
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ЈАБУЧКИ пут, 4 ара грађе
вински плац, 17 м фронт.
069/213-97-37. (274528)

ГРАДИЛИШТЕ, 12 ари,
фронт 27 м, Иве Курјачког
72. 064/295-50-95 (274554)

КУЋА, приземље и поткро-
вље на 5 ари, 55.000 евра.
069/213-97-37. (274528)

САЛАШ са ри хектара зе-
мље, уз асфалт, северна зо-
на. 066/354-791. (274509)

ПРОДАЈЕМ детаљно обно-
вљену, приземну, породич-
ну кућу у Панчеву, у Топо-
ли, површине 68 квм, са
плацем погодним за стова-
риште. Одмах усељива.
064/134-97-60. (274517)

ПРОДАЈЕМ плац 7,5 ари, са
викендицом на Јабучком
путу. Улаз са главног пута.
06319-427. 274565)

ПРОДАЈЕМ њиву у Влади-
мировцу, три ланца у кома-
ду, између Владимировца и
Новог Села. Тел. 066/511-
34-09 (274571)

ЦАРА ДУШАНА 73, за ру-
шење, 8 ари, 53.000. Тел.
063/820-53-34. (273429)

НОВА МИСА, кућа 210 квм,
на 2.3 ара плаца, близина
вртића „Петар Пан”, укњи-
жена, власник, 56.000 евра.
063/826-97-09. (273509)

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

ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову,
29. новембра 80. 062/415-
359. (273832)

ПРОДАЈЕ се кућа, Боре Ши-
поша 19, Панчево. 013/346-
502. (237832)

КУЋА, Качарево, 130 квм,
на плацу 5 ари. 065/219-59-
73, 602-011. (275785)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље у Качареву. Тел. 601-
281. (274247)

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

ХИТНО се продаје комфор-
на кућа у Мраморку.
069/255-70-80. (274138)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под во-
ћем. 064/113-47-76.
(273988)

КУЋА, Панчево, Маргита,
180 квм + 3.5 ара плаца,
три етаже, усељиво, све
сређено. 013/664-228,
063/740-22-41. (273599)

ПРОДАЈЕМ 7 2 ара, Јабучки
пут код споменика, друга
дуж, 7.000. 060/353-99-10.
(274385)

ПРОДАЈЕМ грађевинско зе-
мљиште, Јабучки пут б.б.
Тел. 060/504-54-44,
0’61/187-55-13. 

ПРОДАЈЕМ две куће на јед-
ном плцу, са воћњаком, у
Војловици. 013/232-21-30.
(274352)

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица,
120 квм, центар, ЦГ, 8 ари.
062/550-560. (274329)

ДОЛОВАЧКИ атар, Новосе-
љански пут, 92 ара, 7.000
евра. 063/320-670. (274358)

ЈАБУКА, двособна 64 квм, 4

ара плаца, чврста градња,

19.000. (677), „Нишић”,

362-027, 064/206-55-74.

(274457)

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову,
Ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (274359)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси и белу фасадну циглу.
064/221-36-12. (274377)

ПРОДАЈЕМ приземље
спратне куће + подрум +
гаража, нова Миса.
013/378-190. (274439)

КУЋА на продају, Војлови-
ца, 93 квм, 19 ари плац, по-
моћни објекти. 064/148-15-
18. (274404)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 445 квбм, са старом
кућом, Стрелиште. 064/119-
04-31. (274409)

ДЕЛИБЛАТСКА пешчара,
кућа, струја, вода, комплет
опремљена. 063/272-526.
(274411)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ три
хектара земље са салашом,
Новосељански пут, 7 км од
Панчева, скретање десно
после Надела 500 м земља-
ног пута, 37.000 евра.
064/224.-51-48, 063/307-
996. (274410)

ПРОДАЈЕМ три ланца зе-
мље, Новосељански пут,
скретање десно после Наде-
ла, 1000 м земљаног пута.
063/307-996. (274410)

ДУБОКА бара, 6 ари, 40
квм, 12.500; Новосељански
пут, викендица, 8.000, плац
6 ари, Миса, 12.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(274676)

МЕЊАМ плац на Бавани-
штанском путу за двоипосо-
бан стан у Панчеву. Тел.
063/180-26-84, 063/217.-
102. (274416)

ПРОДАЈЕМ викенд кућу,
подрум, приземље, поткро-
вље, 82 квм, Новосељански
пут, прва дуж, плац 18,70
ари, струја трофазна, вода,
канализација, укњижена.
063/436-682. (274421)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 70
м, 5 ари, ново, усељицва,
укњижена, 26.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(274031)

УЖИ центар, нова кућа, као
у филму, 5 ари, 130.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (274031)

КУЋА на продају, Омољица,
цена повољна. Тел. 617-331.
(274452)

ГОРЊИ ГРАД, кућа за ру-
шење или адаптацију, 4,11
ари, 31.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-
901.(274522)

СТРЕЛИШТЕ, 105 квм, 2,3
ар, добра локација, 55.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (274457)

БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ,
новија, 110 квм, 7,45 ари,
17.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (274522)

БАВАНИШТАНСКИ, кућа
спратна, до пута, 42 квм,
фронт. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (274676)

СТАРЧЕВО, спратна, СУ,
ПП + таван, 70.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(274676)

ДУБОКА бара, 6 ари, 40
квм, 12.500; Новосељански
пут, викендица, 8.000; плац
6 ари, Миса, 12.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(274676)

ХИТНО, Банатски Бресто-
вац, 16.500; Владимировац
10.000, Ново Село, 30.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (274676)

КУЋА, Стрелиште, ПР, од-
лична, 42.000; центар, ПР +
ПК, 80.000. 063/744-28-66.
(274676)

КУЋА, Омољица, 65 квм,
6.5 ари, усељива, помоћни
објекти. 064/961-00-70.
(274606)

ЦЕНТАР салонска кућа на 5
ари, 115.000; близу центра
за реновирање на 3.5 ара,
50.000. „Лајф”, 061/662-91-
48. (274467)

ПРОДАЈЕ се кућа у Војлови-
ци. 064/537-75-16. (274588)

ПЛАЦ 7 ари, на продају,
стара Миса. Тел. 013/378-
158. (274645)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 140 квм,
55.000; Миса, три етаже,
150, 65.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (274589)

ПРОДАЈЕМ кућу, Дебељача,
16 ари, без посредника,
централно грејање, центар.
060/633-11-16. (274601)

ПРОДАЈЕМ половне телеви-
зоре из увоза, могућност за-
мене. 064/564-14-14.
(274611)

ГОРЊИ ГРАД, плац 3 ара,
80 квм, добар објекат, гас,
52.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67.
(274632)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, кућа
80 квм, 17 ари, 26.000. „Те-
сла некретнине” (238),
064/668-89-15. (274619)

КУПУЈЕМ кућу или део куће
у Качареву. 064/369-47-02.
(274483)

КУПИО бих пољопривредно
земљиште иза старе Мисе у
Панчеву између Бавани-
штанског пута, вршачке
пруге и Надела, од 20 ари
до 1 хектара. 064/227-67-
90. (273050)

СТРОГИ центар, нов двосо-
бан, II, ЦГ, 43.000 и тросо-
бан 95 квм, 73.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(274280) 

НОВА МИСА, новоградња,
91, 95, 95 квм, трособни,
лукс, завршни радови у то-
ку. Могућност кредита, 625
евра/квадрат. 062/966-92-
96. (274392)

ТЕСЛА, кућа, 90 квм, 3.5

ара, 55.000.  „Тесла некрет-

нине” (238), 064/668-89-15.

(274619)



СТАНОВИ

ПОНУДА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs16 Петак, 15. март 2019.

Sejte sadite i zaradite uz beskamatni poljoprivredni kredit OTP banke sa jednokratnom naknadom 

za odobravanje.

Planirajte prolećnu setvu uz unapred poznate fiksne troškove za ceo period otplate kredita u dinarima. Odobravamo vam 
dinarski kredit na 6 ili 12 meseci sa 100% fiksnom dinarskom ratom!

Reprezentativni primeri otplate beskamatnog kredita za obrtna sredstva sa jednokratnom naknadom za odobravanje za 
fizička lica registrovana poljoprivredna gazdinstva sa rokom otplate 6 i 12 meseci.  

Rok otplate 6 meseci   12  meseci

Iznos kredita u dinarima 500.000 1.000.000 500.000 1.000.000

Naknada za odobravanje kredita u dinarima 20.000 40.000 32.500 65.000

Šestomesečna rata kredita u dinarima 500.000 1.000.000 250.000 500.000

NKS 0% 0% 0% 0%

EKS* (obračunat na dan 22.02.2019.) 9,35% 8,97% 10,21% 9,82%

Ukupan iznos koji se vraća po konačnoj otplati kredita u dinarima 521.699 1.041.699 534.973 1.067.473

* U obračunu EKS-a su uključene i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita jednokratno 
unapred od iznosa odobrenog kredita (za rok od 6 meseci 4%, za rok od 12 meseci 6,5%), taksa za poresko  uverenje 620 dinara, naknada za 
izveštaj Kreditnog biroa 205 RSD, naknada za 2 menice 100 RSD i mesečna naknada za vođenje paketa računa 129 RSD.

 

Dobro došli u OTP banku!

OTP banka Srbija                                                                                         

Verujemo jedni drugima                                                                                                                 www.otpbanka.rs

                   

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

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

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

адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -

вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 1. април 2019.

Прање тепиха

„„ДДААЈЈЛЛАА””
064/422-52-40

Бесплатан превоз

(3
/2

7
4

4
9

8
)

ЦЕНТАР, Светог Саве, ново-
градња, 478 квм, II спрат,
лифт, гаража, гас, укњижен.
062/966-92-96. (274392)

СТАН у Ковачици, двосо-
бан, 50 квм, реновиран,
комфоран, у центру, прода-
јем/издајем или мењам за
стан у Панчеву или Београд.
Власник. 062/438-353.
(2743109

СОДАРА, реновиран, дво-
собан, IV, ТА, 30.000; трои-
пособан, изворно, ЦГ, VI,
50.000. (396),  „Лајф”,
061/662-91-48. (274280) 

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

МЕЊАМ стан у Крушевцу,
37 квм, I спрат, за стан у
Панчеву. 060/135-12-25,
064/349-45-13. (273968)

КОТЕЖ 1, двособан, I, ЦГ,
35.000. (396),  „Лајф”,
061/662-91-48. (274280) 

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
50.000; Горњи град, новији
двособан, 35.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(274280) 

КОТЕЖ 1, 57 квм, ЦГ, IV,
Радова зграда, 30.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (274441)

ДВОСОБАН, нов, 54 квм,
33.000, договор, нова Ми-
са, власник. 063/302-444.
(274416)

ТРОИПОСОБАН, војне
зграде, 83 квм, VI, 50.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (274441)

КОТЕЖ 1, 60 квм, ЦГ, II,
Радова зграда.  (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(274441)

СТРЕЛИШТЕ: двоипособан,
61 квм, трећи спрат, ЦГ,
32.000. „Нишић” 362-027,
064/206-55-74. (274457)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
први спрат, Радова зграда,
35.000. „Нишић” 362-027,
064/206-55-74. (274457)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
70 квм, плац, гаража, кана-
лизација, телефон. 064/212-
32-94. (274460)

НОВА МИСА, стан 71 квм +
тераса 10 квм, хитно, по-
вољно, 1/1, власник.
060/533-35-75. (274423)

СТРЕЛИШТЕ, троипособан,
80 квм, близина школе, ре-
новиран, 52.000, договор.
„Нишић” 362-027, 064/206-
55-74. (274457)

ДВОСОБАН Котеж 2, висо-
ко приземље, 30.000 евра.
(470), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(274510)

ДВОСОБАН, ЦГ, Стрелиште,
први спрат, продаја/замена.
(470), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(274510)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Стрели-
ште, ЦГ, ВП, Тесла, ТА, ре-
новиран, ВП, 27.000 евра.
(470), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(274510)

СТАН, Котеж 2, 44 квм, до-
говор. 061/222-18-28.
(273801)

ТЕСЛА, мањи једноипосо-
бан, 38 квм, ВП, ТА, рено-
виран, 28.000.  (49), „Му-
станг”, 062/226-
901.(274522)

КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, но-
вији, 58 квм, приземље, ЦГ;
беспрекоран, са лукс ства-
рима, 46.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-
901.(274522)

ТЕСЛА, двособан, VI od 7,
49 квм + тераса, ЦГ, леп,
30.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.(274522)

СОДАРА, трособан, 75 квм,
изворан, добар распоред,
VI, 37.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.(274522)

КОТЕЖ 1, 50 квм, ЦГ, I, до-
бар, 35.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-
901.(274522)

НОВА МИСА, 60 квм, полу-
сутерен, леп, 22.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901.(274522)

КОТЕЖ 2, 52 квм, мањи
двособан, 31.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(274551)

ШИРИ ЦЕНТАР, 45 квм, но-
вија градња, 29.800. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(274551)

ЦЕНТАР, 45 квм, двособан,
37.000; 60 квм, двоипосо-
бан, 45.000. (394),  „Гоца”,
063/899-77-00. (274551)

ПРОДАЈЕ се у центру, стан
58 квм, поткровље.
064/143-52-98. (274464)

ПРОДАЈЕ легализован дво-
ришни стан, 42 квм, север-
на зона. 063/325-566.
(274475)

КОТЕЖ, 65 квм, двоипосо-
бан, 42.000, 57 квм, двосо-
бан, 28.000  (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(274881)

ТЕСЛА, Дис, 35 квм, једно-
собан, тераса, одличан, усе-
љив, 29.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-99-
20. (274881)

СТРЕЛИШТЕ, 65 квм, II,
трособан, тераса, коректан,
36.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(274881)

МАРГИТА, новија градња,
двособан, 34.500. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(274551)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 73
квм, сређен, ЦГ, V, повољ-
но. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (274487)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
53 квм, ТА, IV спрат,
27.000, Тесла. 064/651-12-
21. (274490)

ТЕСЛА, преко пута „Лидла”,
високо приземље, 50 вм,
ЦГ, реновиран, 40.000 евра.
060/441-11-23. (274492)

КОТЕЖ 1, двособан стан, 57
+ 7 квм, III спрат, ЦГ, рено-
виран, 38.500 евра. Тел.
063/705-50-76. (2744939

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, 51 квм, ЦГ, одлич-
на позиција, власник.
062/885-41-07 (2744969

НОВА МИСА, двособан, 63
квм, приземље, 32.000.
(300), „Чурчић” , 362-816,
063/803-10-52. (274507)

СТРЕЛИШТЕ, трособан сре-
ђен, 64 квм, IV, ЦГ, лифт,
38.000. (300), „Чурчић” ,
362-816, 063/803-10-52.
(274507)

СОДАРА, трособан, сређен,
67 квм, III, ТА, 40.000.
(300), „Чурчић” , 362-816,
063/803-10-52. (274507)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, II, власник.
Тел. 062/873-62-98.
(274527)

КОТЕЖ 2, квалитетан двои-
пособан, 83 квм, дулекс, те-
раса, укњижен, 42.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (274514)

ЦЕНТАР, Стрелиште, двосо-
бан, 53 квм,  I, 30.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (274514)

СПОЉНОСТАРЧЕВАЧКА,
трособан, 89 квм, улични
стан, 19.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (274514)

ЧЕТВОРОСОБАН, трећи
спрат, Котеж 2, сунчана
страна, две терасе.
063/856-74-02. (274572)

ЦЕНТАР, Карађорђева, дво-
ипособан, 64 квм, V, ЦГ,
лифт, 50.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (274581)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 65
квм, III, ЦГ, 42.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (274581)

ЦЕНТАР, мањи двособан,
45 квм, VI , ЦГ, лифт,
32.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(274581)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 66
квм, VI, ЦГ, 30.000, дого-
вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (274581)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипосо-
бан, 38 квм, IV, TA, sre ]en,
23.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (274581)

ЦЕНТАР, 2.0, 65, ЕГ, дого-
вор; Содара, 2.5 , ЦГ, II,
42.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (274589)

ШИРИ ЦЕНТАР, 90, ЕГ,
40.000; Тесла две куће, 55,
25.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (274589)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 67
квм, тераса,  V, 40.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (274279)

ПРОДАЈЕМ стан у Б. Кар-
ловцу или мењам за стан у
Панчеву. Тел. 066/362-597.
(274598)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
Качареву. 062/163-37-26.
(274648)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, те-

раса, V, 35.000. „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.

(274279)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 67

квм, V, 40.000, договор.

(242), „Кварт”, 064/125-62-

67, 346-392. (274362)

СОДАРА, реновиран, дво-

собан, IV, ТА, 30.000; трои-

пособан, изворно, 50.000.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(274280)

КОТЕЖ 1, двособан, I, CG,

35.000; Светозара Милети-

ћа, II, једноипособан, ЦГ,

36.000. „Лајф”, 061/662-91-

48. (274280)

ПРОДАЈЕМ нови опремљен

стан, 36 квм, центар Панче-

ва, без посредника.

060/033-11-16. (274601)

ТЕСЛА, једнособан, 35 квм,
IV спрат, тераса, сређен,
29.000. (238),„Тесла некрет-
нине”,  064/668-89-15,
(274619)

ТЕСЛА, трособан, II спрат,
две терасе, ЦГ, 57.000.
(238),„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (274619)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 квм,
тераса, I, 35.000. (238),„Те-
сла некретнине”,  064/668-
89-15, (274619)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
64 квм, VII, 25.000, повољ-
но. (242), „Кварт”, 064/125-
62-67, 346-392. (274362)

СОДАРА, двособан, 52 квм,
IV, ТА, 28.000. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (274362)

ТЕСЛА трособан, 79 квм,
III, ЦГ, 50.000. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (274362)
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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)



ИЗДАЈЕМ велики подрум,
две просторије, сув и чист.
060/354-55-54. (274500)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан од 1. априла. Мо-
равска, изнад Максија.
063/764-49-23. (274524)

ИЗДАЈЕМ намештену кућу у
Старчеву, 68 квм, потпуно
засебна, 80 евра. 063/729-
68-97. (274526)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан у
центру, празан. 252-13-66,
064/413-61-65. (274536)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике. Тел. 063/233-558)

ИЗДАЈЕМ екстра собу са
употребом купатила и кухи-
ње. Горњи град. 066/523-
59-58. (271519)

ДВОСОБАН намештен, Ко-
теж 1, 250 евра. „Гоца”,
063/899-77-00. (274551)

ПОВОЉАН смештај за ваше
раднике у Ковачици (купа-
тило, кухиња, кабловска,
интернет, паркинг). За ин-
формације, повољно.
062/438-353. (274310)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру на новој Миси, 90
евра, плус депозит.
063/281-891. (274320)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, I спрат, ЦГ, у центру
Стрелишта. 065/220-61-47.
(274318)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру 32
квм, код Болнице, намеште-
но, wi/fi сателитска.
060/023-08-54. (274327)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру, ЦГ, први спрат. Тел.
061/657-70-27. (274349)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
строги центар, комплетно
намештен у фулу, етажно
грејање, клима, кабловска,
wi/fi,  интерфон, приземље.
063/311-369. (274363)

ДВОСОБАН, Стрелиште, на-
мештен, ЦГ, интернет, пред-
ност паровима, 150 евра.
063/516-518- (274393)

ИЗДАЈЕМ смештај за терен-
ске раднике. 065/228-78-66.
(274430)

ГАРСОЊЕРУ намештену,
близу центра, издајем, ка-
бловска, интернет.
064/(989-34-21. (274432)

ИЗДЈЕМ луксузно опремљен
стан од 50 квм, центар, са-
мо странцима. 064/354-69-
76. (274435)

ИЗДАЈЕМ на Миси наме-
штен стан за самце-теренце.
Тел. 063/154-94-11.
(274443)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
празан, кућа, Стрелиште.
Тел. 064/587-25-35.
(274629)

ИЗДАЈЕМ трособан наме-
штен стан у најстрожем
центру, ЦГ, климе, 200
евра. 061/608-26-25.
(271626)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
студенткињи, ученици, или
самици, Котеж 2. Тел. 318-
321. (274643)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, спрат, ТА, 80
евра, код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (274658)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан у
центру, празан. 252-13-66,
064/413-61-65. (274536)
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ПОТРАЖЊА

B & D Bravarija
Старчево, 060/538-22-80

Израда кованих ограда,
елемената и галантерије.

Заваривачке, браварске
услуге и друмски превоз
терета. (1/273530)

Потребне раднице за рад

у пластенику, на пословима заливања

и паковања цвећа.

Месечна плата 35.000 динара.
060/333-52-60

Ресторану „Шајка”

потребне конобарице,
шанкерице и помоћне

раднице у кухињи.

Тел. 064/383-89-68

(2
/2

7
4

3
2

3
)

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР
за рад у лабораторији – 1 извршилац

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл 

адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -

вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 1. април 2019.

Фабрици „Месопромет”

потребне жене – више

извршиоца, за рад 

на паковању производа.

Контакт тел. 062/365-414

Звати од 8 до 16 сати.

ПОТРЕБАН неговатељ ива-
лида за преподневни рад, 5
сати. Може стан и храна.
Биографију слати путем
СМС на 064/224-51-48.
(2744109

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер, стали радни однос,
услови одлични. 064/185-
92-34. (2744289

ПОТРЕБАН вулканизер са
искуством. 066/9908-66-58.
(274431)

РЕСТОРАНУ хитно потреб-
не конобарице. Тел.
064/349-93-43. (274447)

РЕСТОРАНУ КАКАДУ по-
требан конобар/ица и по-
моћна радница у кухињи.
063/835-08-48. (274463)

ПОТРЕБАН радник за рад
на роштиљу. 064/149-99-73
(274515)

ЛИАРСКОЈ радионици по-
требни помоћни радници,
са и без искуства. 060/571-
55-22. (274557)

ПОТРЕБНА жена за чување
старије особе. Звати после
16 сати. 065/377-53-77.
(274573)

ПОТРЕБАН радник у шта-
марији. Звати 065/531-94-
15. (274591)

КАФЕУ „Империјал” по-
требна девојка за рад.
063/372-221. (274602)

ФРИЗЕРСКОМ салону „Ду-
шица” потребан женски и
мушки фризер, са иску-
ством. Тел. 060/040-20-11.
(274604)

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије, за доставу хране.
064/255-84-58. (274605)

ФИРМИ потребни водин-
сталатери, са искуством.
Тел. 060/035-53-98.
(274621)

ПОТРЕБНИ монтери скеле.
Звати од 8 до 13 сати, рад-
ним данима. 013/633-560.
(274612)

ХИТНО потребна радница
на Зеленој пијаци у кафи-
ћу, позвати од 10 до 18 са-
ти. 061/275-54-35.
(274624)

ПОТРЕБНЕ конобарице Ка-
феу „Пацифико”. 061/236-
32-67, 060/319-05-77.
(274656)

ПОТРЕБНА медицинска се-
стра, фармацеут и помоћна
радница, не старија од 35
до 40 година. 069/189-28-
74. (274660)

ПОТРЕБАН радник за рад у
минусној комори пекаре,
потребна радница за рад у
производњи. 063/606-330.
(274668)

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (273533)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-85-
31, 013/342-338 (СМС)

ЛИМАРСКИ радови, изра-
да монтажа, кровопокри-
вачки радови термо, хи-
дроизолација кровова
064/215-99-26 (СМС)

СЕЧЕЊЕ огревног дрвета,
услуга цепања, уношења.
064/287-26-00. (273531)

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста ке-
рамичких плочица. Повољ-
но. Тел. 063/744-08-24.
(274-482)

МАСАЖА, Нина, парцијал-
на. 061/224-539 (274484)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством, квалитет-
но, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-37-
06. (274504)

СПРЕМАЊЕ и чишћење
станова, пеглање веша.
061/412-44-50. (274533)

КОШЕЊЕ корова, траве,
шишање ограде, дворишта,
викендице, све дестинаци-
је. 061/301-49-58. (274518)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (274513)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем/поправљам. 063/882-
25-09. (272666)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (274288)

НЕГОВАТЕЉИЦА са дуго-
годишњим искуством пру-
жа услуге старијим и не-
моћним лицима. 063/160-
35-91. (274202)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, бетони-
рање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49.
(274316)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(273934)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (273934)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, де-
мит фасаде, гипс, спуштени
плафони, повољно, пензио-
нерима попуст. 061/626-
54-06. (274259)

ОРЕМ и култивирам баште.
063/855-92-70. (274331)

ШИШАМ овце и сечем пап-
ке овцама. 063/753-91-32,
061/321-77-92. (274337)

ЧАСОВИ географиј и ен-
глеског . Врло повољно.
065/373-53-34. (274341)

КОМПЈУТЕРИ, сервис, по-
правка, инсталирање нових
компоненти., Брзо, повољ-
но. 060/351-03-54.
(274365)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм, у центру Стрели-
шта. Тел. 064/267-71-74.
(274265)

ПРОДАЈЕ се зграда 1650
квм, 70% завршена.
064/143-52-98. (274464)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кал, угао Карађорђеве и
Његошеве, 60 квм + башта
50 квм, застакљена, кафић
или друга делатност.
060/441-11-23. (274492)

ТЕСЛА, фризерско-козме-
тички салон, опремљен,
нов. 060/441-11-23.
(274492)

ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске стани-
це. 352-105. (274530)

ИЗДАЈЕМ магациски про-
стор, 20 вм, 30 квм, 70 квм,
може и занатске радиони-
це. Тел. 063/233-558
(274540)

ИЗДАЈЕ се пословни про-
стор 55 квм, у Д. Туцовића
55-а, са паркингом.
063/281-954 (274561)

ИЗДАЈЕМ локал. Цара Ду-
шана 2. 063/725-71-70.
(274562)

ИЗДАЈЕМ магацински про-
стор. Погодно за занатске
делатности. Врло коректни
услови. 063/598-969.
(274575)

ПРОДАЈЕМ локал, улични
део куће 60 вм, сређен по-
друм 60 квм, дворишна га-
ража 20 квм, идеалан таван
за сређивање. 063/208-114.
(273998)

ИЗДАЈЕ локал од 86 км,
код Аутобуске станице.
063/278-421 (273956)

ИЗДАЈЕМ локал 16 квм,
центар Стрелишта, зграда
код смартблока, повољно.
064/474-99-11 (273893)

ИЗДАЈЕМ нов локал код Зе-
лене пијаце, Кочина 4.
063/617-421. (274347)

ИЗДАЈЕМ локал код пијаце,
близина три школе.
060/351-03-56. (274365)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
Качарева. 063/776-52-66.
(274594)

ПРОДАЈЕМ трафику у цен-
тру града. 060/013-01-25.
(274597)

ИЗДАЈЕМ опремљен локал
за канцеларију, ЦГ, 15 квм,
Змај Јовина 2/21, 50 евра.
063/232-086. (274614)

ИЗДАЈЕМ два нова локала,
центар, један опремљен,
салон лепоте. 063/734-82-
31. (274642)

ПРОДАЈЕМ или издајем по-
словни простор, Његошева
1, 116 квм. 066/346-690.
(274667)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
за роштиљем и у кухињи.
Ћевабџиница у центру и
Браће Јовановић. 063/897-
55-04. (274085)

ПОТРЕБАН радник са иску-
ством за рад на отпаду.
065/551-17-22 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије са искуством за
каду. 063/884/22-71 (СМС)

ПОТРЕБАН конобар са ис-
куством,плата 30.000, рад-
ни однос, „Бакана”
063/426-103 (СМС)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потреб-
не раднице. 062/339-279.
(271594)

ЗА РЕСТОРАН у РНП у
Панчеву, потребни помоћ-
ни радници у кухињи, кафе
кухињи и на линији за по-
делу хране. Звати од 8 до
16 сати на телефон
064/888-63-73. (ф)

ПОТРЕБАН радник за рад у
ауто-перионици. Тел.
064/646-6610. (ф)

WE I FERT дистрибуцији пи-
ћа потребни возачи Б и Ц
категорије, виљушкариста и
физички радници. 062/446-
285. (272909)

ПОТРЕБНА радница по-
гребном „Конкордија”
063/367-058. 

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потре-
бан возач. 062/339-279.
(271594)

GP „STILL-NET”-у потребни
пословођа техничке струке.
Информације и пријава на
013/333-311. (273742)

ПОТРЕБНА девојка за чу-
вање девојчице. Звати по-
сле 17. 064/003-40-09.
(274422)

ПОТРЕБАН менаџер са
знањем енглеског или не-
мачког језика за вођење
хотела. 060/312-90-00.
(274464)

РЕСТОРАНУ ПАДРИНО по-
трбан кообар/конобарица.
066/372-774, 013/334-000.
(274476)

ГРИЛ БУМ, фаст фуд, тра-
жи жене за рад на рошти-
љу. 064/323-92-77 (274538)

РЕСТОРАНУ Po co Lo co по-
требни посластичари и пе-
кар ситног пецива.
064/874-03-01. (273538)

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије за паковање и развоз
штампе. 069/867-72-07.
(274106)

ПИЦЕРИЈИ Попај потребан
возач. 063/820-87-61.
(274326)

ПОТРЕБА молер за рад у
Београду. 062/564-494. 

ПОТРЕБАН мушки фризер
са искуством. 060/535-47-
15. (274344)

ПОТРЕБНЕ раднице за ши-
вење на индустријским ма-
шинама, услови одлични.
064/062-22-79. (274355)

ПОТРЕБНА радница за ши-
вење на ибердеку, услови
одлични. 064/981-77-65.
(274355)

АУТОПРЕВОЗНИКУ потре-
бан возач Ц и Е категорије.
063/286-914, Ђорђе.
(274362)

ЗА ПЕКАРУ и пицерију по-
требна продавачица.
063/307-782. (274386)

ПОТРЕБАН радник за по-
сао на бувљаку 063/83670-
61. (274407)

ЈЕДНОСОБАН, тип Станко,
32 квм, 17.000; Миса, I,
20.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (274676)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Миса,
ПР, 36, фул + двориште.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (274676)

МАРГИТА, I, 53 квм, тера-
са, 35.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (274676)

МАРГИТА, две стамбене је-
динице одвојене, двориште,
летња, ајнфор. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(274676)

КУДЕЉАРАЦ, кућа, ПР +
ПК, нова, у одличном ста-
њу. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (274676)

КУПУЈЕМ једнособан, једно-
ипособан, двособан стан,
исплата одмах у кешу.
064/134-06-30. (273562)

КУПУЈЕМ једнособан/дво-
собан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/206-55-
74, 013/362-017. (274457)

КУПУЈЕМ једноипособан,
двособан стан. 062/207-
004. (274485)

КУПУЈЕМ стан у Панчеву до
40 квм, у згради, без по-
средника. К061/608-02-94.
(274512)

КУПУЈЕМ једноипособан
стан на новој Миси, високо
приземље, први спрат.
063/836-37-30. (274670)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Стрелишту,
ЦГ. 061/656-93-00.
(274465)

ИЗДАЈЕМ поткровље 100
квм, погодно за мини инду-
стрију или магацин.
060/354-55-54. (274500)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу са
гаражом погодну за мага-
цински простор. 060/354-
55-54. (274500)

СТАН 30 квм, намештен,
строги центар, III спрат, ЦГ,
150. Позвати после 16 сати.
064/848-88-84, власник.
(274322)

КОТЕЖ 2, пре пијаце, јед-
нособан, 37 квм, VI II, ЦГ,
25.000. 063/836-23-83,
(670), „Трем 01”. (27467)

КОТЕЖ 2, леп двособан, VI,
договор, двоипособан, III,
43.000. „Лајф”, 061/662-91-
48. (274280)

СТРОГИ центар, нов двосо-
бан, 43.000 и трособан, 96
квм, 73.000; Карађорђева
65, ЦГ, V, договор. „Лајф”,
061/662-91-48. (274280)

ТЕСЛА, 40 квм, I, ЦГ,
26.000; 84 квм, IV, ЦГ,
50.000. „Лајф”, 061/662-91-
48. (274280)

ЦЕНТАР, трособан, одли-
чан, 72 квм, III, ЦГ, 58.000,
договор. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(274592)

НОВА МИСА, трособан, 83
квм, ВП, ТА, гаража, 20
квм, 46.000 евра. 063/252-
559. (274655)

КОТЕЖ 1, Војвођански бу-
левар 4, 25 квм, ЦГ, IV,
укњижен, 1/1, 20.500 евра.
063/252-559. (274666)

ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
III, 49 квм, ТА, усељив,
31.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(274592)

СТАН, Котеж 2, 44 квм, до-
говор. 061/222-18-28.
(273801)

КОТЕЖ 2, двособан, I, ЦГ,
сређен, са стварима,
38.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(274592)

СОДАРА, трособан, III, 63
квм, ЦГ, усељив, 36.500.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (274592)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, 29.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (274592)

ПОТРЕБНИ
КОНОБАРИ

SA ISKUSTVOM

„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90

у Агенцији „Тесла некретнине”,

посебне погодности за продавце.

064/668-89-15
(6/274619)

НОВО

Издајем/продајем

НОВ ЛОКАЛ 76 квм,
Ул. Светог Саве 59.

063/776-66-91, Слободан (5
/2

7
4

1
0

9
)
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УСЛУГЕ

Наставак

МАЛИХ ОГЛАСА

на 28. страни

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

ГАВРИЕЛ БЕКА

Последњи поздрав Гаври.

Од фирме „Pan mar ke ting” d.o.o. Панчево

(143/274631)

АНЂИЋ МИША

Последњи поздрав другу и сараднику, који је

био један од носилаца развоја општинске упра-

ве, СИЗ-а за стамбено-комуналну област и ди-

ректора СОУР-а ГИК „Конструктор”, у периоду

најинтензивније изградње у граду и општини од

70-тих до 90-тих година прошлог века.

Од МИЛАНКА СТАНИМИРОВИЋА, КОВИЉКЕ

и ЖИВКА МАРЧЕТА, СЛОБОДАНКЕ РОКСИЋ,

ЗОРИЦЕ ПЕТРОВИЋ, ДУШАНА ДИМИТРИЋА,

НИКОЛЕ БРЗОВАНА и ИВИЦЕ РИСТИЋА

(126/2746579

Драгом пријатељу

МИШИ АНЂИЋУ

за незаборав: ОФЕЛИЈА, КАТИЦА, ЖЕЉКА,

РАДОВАН и БОГДАН
(101/274511)

28. фебруара преминула је наша мајка, бака и пријатељ

МИЛЕНА ДЕСПОТОВСКИ

Ожалошћени: синови МИЛАН и ДРАГАН

са породицама и пријатељи

(135/274617)

ЗАХВАЛНИЦА

Захваљујемо особљу Опште болнице

Панчево, посебно: др Слађани Коваче-

вић, др Ани Ковачевић, др Горану Во-

јиновићу који су несебично, годинама

помагали нашем вољеном Сави

Породица ГЛАВОНИЋ

(102/274515)

После кратке и тешке болести 9. марта 2019,

преминула је наша

ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ
1974–2019.

Ожалошћени: син РАЈКО и ћерка МАРИЈА

са породицом

Увек ћеш, најдража моја, у нашим срцима бити.

(24/274335)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

ТОМЕ ЛАЗЕВСКИ
1935–2019.

Наш вољени преминуо је 10. марта, али ће зау-

век живети у нашим срцима.

Ожалошћени: синови МИЛЕ и ЈОВАН, 

ћерка ГОРДАНА, снаје СЛАВИЦА и ЈЕЛИЦА,

унуци и праунуци
(84/274472)

Последњи поздрав мојој мајци

НАДИ МИЛЕУСНИЋ
1941–2019.

од ћерке ЉИЉЕ и унука ЖЕЉКА
(107/274534)

Последњи поздрав мојој мајци

НАДИ МИЛЕУСНИЋ
1941–2019.

Ожалошћени: ћерка КСЕНИЈА, унука НАДИЦА и унук
ДЕЈАН

(109/274534)

Последњи поздрав нашој вољеној

НАДИ МИЛЕУСНИЋ
1941–2019.

Заувек у нашим срцима.
Ћерка РАДА са унуком ЈЕЛЕНОМ и породицом

(114/274541)

Последњи поздрав драгој мајци

НАДИ МИЛЕУСНИЋ

1941–2019.

Ожалошћени: ћерка СВЕТЛАНА, зет ГОАН и унук ДАР-
ЈАН МИЛОРАДОВИЋ

(115/274534)

НАДА МИЛЕУСНИЋ

Наша вољена мајка и бака преминула је 9. мар-

та, али ће заувек остати у нашим срцима.

Ожалошћени: син МИЛЕ и унука ЛИДИЈА

(128/274577)

С тугом и болом у срцу обавештавамо да је 7. марта
2019, преминула наша сестра

ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ
1974–2019.

Пролеће је, сви се радују а ми тугујемо, без обзира што
твоје срце не куца више, ми који смо остали вечно ће-
мо те волети и чувати с љубављу коју смрт не прекида
и тугом коју време не лечи.

Сестра МИРА, СРЂАН и КАЋА

(134/274603)

Последњи поздрав

СТЕФАНОВИЋ
Драган

ПРЕДРАГ
ГАГА

Колеге Фабрике VCM

Петрохемија

(58/274405)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугогоди-
шњим искуством из Дебеља-
че, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-74-
38. (2728939)

ЛАЛЕ – превозим мањим
кипером повољно: песак,
шљунак, сејанац, ризлу, од-
возим шут. 064/354-69-94.
(274497)

РАДИМО: зидање, бетони-
рање, поправка старих, но-
вих кровова, разне изолаци-
је. 013/664-491, 063/162-
53-89. (273447)

РАДИМ бетонирање, зида-
ње и кровове, итд. 061/665-
66-24. (274350)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика... Часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-
22-43. (274363)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета. 063/369-
846 (273972)

АЛУ ПВЦ столарија, комар-
ници, ролетне, венецијане-
ри, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-25-
00. (274378)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ, антена
плус. 064/866-20-70.
(274379)

СПУШТЕНИ плафони, пре-
градни зидови израда ко-
шуљице, уградња ламина-
та. Комплетно реновирање.
062/816-33-84. (274397)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧ-
КИ радови, монтажа капи-
ја, ограда, надстрешница,
заштитне решетке.
062/816-33-84. (274397)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (274438)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста гра-

ђевинских радова.

064/866-25-76, 061/659-

70-31. (274446)

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења кућа, зидо-

ва, бетона, бетонирања,

обарање стабала, итд.

064/122-69-78. (274163)

СТУДЕНТКИЊА треће го-

дине математике, повољно,

припрема основце за при-

јемни испит. 065/669-48-

89. (274596)

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења кућа, зидо-

ва, бетона, бетонирања, ис-

копи, итд. 064/122-69-78.

(274455)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-

лације, бојлере, индикато-

ре, табле, ТА пећи, шпоре-

те. 060/521-93-40.

(274582)

МАТЕМАТИКА, статистика,

физика, информатика, мо-

гућност мсечног плаћања,

професор. Центар,

013/353-569, 066/405-336,

061/603-94-94. (274584)

НЕМАЧКИ часови свим уз-

растима. Преводи, припре-

ма полагања за све нивое

знања. 061/656-04-04, 352-

892. (274630)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и

ствари, утовар/истовар,

монтажа намештај. Дејан,

061/626-14-50. (27400)

ЧИСТИМО шут, таване, по-
друме, радимо све послове.
061321-77-93. ((274672)

ВАШ мајстор у кући, све
врсте поправки и кући.
061/244-67-84. (274625)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 24
године искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(2746409

ОБАРАЊЕ стабала, коше-
ње траве, рушења, одноше-
ње ствари, ископи, итд.
060/035-47-40. (274455)

ВРШИМ баштенске радове,
кошење траве, култивира-
ње, раскрчивање дворишта.
Драган, 069/044-22-56.
(274671)

СПРЕМАЊЕ и чишћење
станова, пеглање веша.
061/412-44-50. (274533)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(273934)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (274513)

КОШЕЊЕ корова, траве,
шишање ограде, дворишта,
викендице, све дестинаци-
је. 061/301-49-58. (274518)
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Напустила нас је вољенас, мајка и бака

ДУШАНКА ОПАЛИЋ
1938–2019.

Никада неће бити заборављена од оних којима је целог

живота пружала огромну љубав и безрезервну подршку.

Ћерке БРАНКА и ЈАСНА са породицама

(141/274635)

Поштованој тетки и племенитој души

ДУШАНКИ ОПАЛИЋ

Последњи поздрав од њених РАЈАЧИЋА

(139/274635)

Неизмерно тужни због одласка а почаствовани

дугогодишњим пријатељством

Последњи поздрав од породице

ЋУРЋИЈА и ДАВИНИЋ

(140/274365)

Одрасти уз тебе значило је научити најважнију

лекцију у животу, а то је бити добар и ширити

само љубав

ДУШАНКА ОПАЛИЋ

Памтиће те заувек твоји унуци: 

РАДОШ, МИЛОШ, МАРКО и НИКОЛА

(145/2746359

Наша вољена

ДУШАНКА СТАНИШИЋ
рођ. Мартиновић

1931. у Будви

Преминула је дана 12. марта 2019. године.

Нека је вечни мир и спокој њеној души, а нама сећање на све до-

бро које нам је подарила.

Њени: кћи ДРАГАНА и зет ВИДАН, сестре ЈОВАНКА, ДАНИЦА

и НАДА, снаха ЈЕЛЕНА и зет БРАНИСЛАВ
(150/274649)

Нашој драгој снахи, стрини и ујни

ДУШАНКИ Душановој

СТАНИШИЋ

Последње збогом, с поштовањем.

Њени: девер КРСТО, заова ДАНИЦА, БЛАЖО,

МАРКО, МИЛЕНА, ЈОВАНКА и ГОРДАНА

са породицама
(151/274649)

Нашој доброј и вољеној тетки

ДУШАНКИ СТАНИШИЋ
рођеној Мартиновић

Захвални за родитељску љубав, доброту и не-

жност.

Њени братанци: ДИМИТРИЈЕ, ГОЈКО

и ALE XAN DER, сестрићи СЛАВИЦА, РАДОВАН,

ВЕСНА, ВЛАДИМИР и БРАНКА са породицама
(152/274649

)

РАШО

Никада те нећемо заборавити. 

ФК „Динамо” 1945.

(50/274387)

Последњи поздрав

РАШИ
другови из кафића „Бонсаи”: СЛОБА, КОТРЉА, РАДЕ
БОСАНАЦ, ДАНГА, БУРЕ, ЋОМИ, ШИПИ КРИСТИЈАН,
ЧКАЉА, НЕШКО, ГАША ПОП, СТОЈКЕ ЛАБА, ЧАЛИЋ,
КУБИ, НАДА и МАРЦИ

(75/274458)

У болу и тузи опра-
штамо се од вољеног
оца и бртата

ЈОВАНА

СТЕВИЋА
1968–2019.

Заувек у нашим
срцима.

Син АЛЕКСА и сестра
МАЈА са породицом

Сахрана ће бити оба-
вљена на гробљу Ко-
теж, 14. марта у 15
сати. 

(157/274662)

Последњи поздрав
сестрићу

ЈОВАНУ

СТЕВИЋУ

Саучешће сину Алекси

за изгубљеним татом, а

Маји за братом.

Породица ВУЛЕВИЋ

(156/274663)

Својој супрузи

БОЖАНИ ЈАКИМОВСКОЈ
1946–2019.

С љубављу, поносом и поштовањем што сам те

имао, чуваћу успомену на тебе, твој лик, добро-

ту и љубав коју си ми даривала.

Супруг СТОЈМЕН

(69/274427)

БОЖАНА ЈАКИМОВСКА

Хвала ти на бескрајној и несебичној љубави и

доброти.

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав

јача од заборава.

Син ПРЕДРАГ, снаја ЗЛАТА, унука ТИЈАНА

и унук БОЈАН
(70/274427)

Последњи поздрав

БОЖАНИ МИТРЕВСКИ
ЈАКИМОВСКИ

Недостајеш...
НЕНАД, ДАНИЕЛА, 
МАРИЈАНА и АЊА

(108/274537)

Последњи поздрав

ЉУБИ

ТРАЈКОВИЋУ

Добром човеку, несе-
бичном пријатељу, чо-
веку са више талената.

Пријатељи
из „Te co op”-a

(87/274477)

Последњи поздрав

ЉУБИ

ТРАЈКОВИЋУ
1946–2019.

од породице

(88/274477)

Велики спортиста и човек, наш други отац

ДУШАН ПАТИЋ ФАКСИ
1933–2019.

Живео је за спортска надметања, мајсторство и

витештво, у својој околини је ширио оптимизам

и радост. Успомену на њега ћемо брижљиво

чувати.

АНДРИЈА и БРАНИСЛАВ ВЕСКОВИЋ
(40/274371)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,  а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав

драгом куму

МИЛАНУ

АНДРИЋУ

За сву радост и неза-

боравно дружење. 

Породица РАКИТА

(7/274303)

Последњи поздрав брату

МИЛАНУ

од НЕШЕ и ДРАГАНЕ са породицама

и стрине МИЛИНЕ

(12/274321)

После краће и тешке болести преминула је наша

драга

ЉУБА ЛАЗИЋ
из Омољице

1972–2019.

Сећање на тебе неће избледети.

Ожалошћени: супруг МИЛЕНКО и синови

СТАНКО и МИЛАН
(19/274334)

Последњи поздрав снаји

ЉУБИ ЛАЗИЋ

од девера АНЂЕЛКА с породицом

(20/274334)

ЉУБА

ЛАЗИЋ

Сећање на мајку не

може избледети.

Воле те МИЋА

и САШКА

(21/274334)

Последњи поздрав

ЉУБИ

ЛАЗИЋ

од мајке МИЛИЦЕ,

брата СЛОБОДАНА

и сестре МИРЕ

са децом

(22/274334)

Последњи поздрав

ЉУБИ

ЛАЗИЋ

од сестричине
МАРИЈЕ

с породицом.

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

(23/274335)

Последњи поздрав вољеном брату

БОДИРОГА МИЛОЈИЦИ

МИКАНУ

од брата МИЛАНКА, сестре МИРЕ и стрине

СТАНКЕ с породицом

(39/274370)

Последњи поздрав вољеном ујаку

МИЛОЈИЦИ

Сестрић ОБРЕН

(41/274373)

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу

БОДИРОГА МИЛОЈИЦИ
1959–2019.

од супруге ДАНИЦЕ, синова МИТРА

и МАРКА, снаје ЈОВАНЕ и унуке ЈАНЕ

(42/274374)

Последњи поздрав

МИЛОЈИЦИ

од сестре РАДОСАВЕ
са породицом

(43/274374)

Последњи поздрав зету

МИЛОЈИЦИ

од таште ОЛГЕ и шурака

БАНЕТА и ЈОСЕ
(44/274354)

Последњи поздрав прија-

 тељу

МИЛОЈИЦИ

од породице ПОЛИЋ

(45/274374)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

МИЋИ

ШУПИЦИ

МИЛИЦА и МИША

ФРЕНЦИУ

(46/274376)

Наш драги

МИЛАН АНДРИЋ
1960–2019.

преминуо је 7. марта 2019, а сахрањен је 9. марта на Котежу гробљу у

Панчеву.

Недостајаћеш нам. 
Твоји најмилији

(63/274412)

Последњи поздрав куму

МИЛОЈИЦИ

БОДИРОГА

од кумова ПАВЛИЦА

(73/274439)

Последњи поздрав драгом куму

МИЛАНУ АНДРИЋУ

од кумова ТРКУЉА

(82/274469)

Драгом куму

МИЛАНУ

АНДРИЋУ

Последњи поздрав

од породице

НИКОЛИЋ МИШЕ

и ВИОЛЕТЕ

(100/274503)

МИЛАН АНДРИЋ

Последњи поздрав драгом зету и великом човеку

од таста СОКОЛА и шурака ВЛАДИМИРА
(96/274494)

Последњи поздрав зету

МИЛАНУ АНДРИЋУ

Стриц МОКИ с породицом

(119/274552)

Небо је богатије за још једног анђела. Почивај у

миру.

ЗОРИЦА, ТАМАРА и НИКОЛА
(120/274553)

Последњи поздрав

куму

МИЛАНУ

АНДРИЋУ

од породице

ЂОРЂЕВИЋ

(137/274622)

Била си посебна и јединствена

МИЛА ЛОНЧАР

преминула у 89. години живота.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Син ЗОРАН, снаја ЦЕЦА, 

унук СРЂАН, унука МАРИНА, 

зет ЧЕДА и праунук МАРКО

14. марта 2019, у 16 сати, испратићемо је

на вечни починак на Старом православном

гробљу.

(148/274646)

Последњи поздрав

зету

МИЛАНУ

од породице

РАНИСЛАВИЋ

(162/274677)
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7. марта 2019, у 69. години, напустила ме је вољена супруга

СЛАВИЦА МИЈАИЛОВИЋ

Никада је нећу заборавити, увек ће бити у мом срцу.

С љубављу супруг МИЛАН

(8/274304)

Последњи поздрав вољеној сестри и заови

СЛАВИЦИ МИЈАИЛОВИЋ

од брата БАНЕТА и снаје СЛАВИЦЕ

(13/274317)

Последњи поздрав нашој драгој тети

СЛАВИЦИ МИЈАИЛОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

БРАНА, ЈЕЦА и МИЛЕ

(14/274317)

Последњи поздрав нашој ујни

СЛАВИЦИ

од породица МИЛЕТИЋ и МИЛУТИНОВИЋ
(9/274305)

Последњи поздрав

ТЕТИ

од ЧАКИЈА, СНЕЖЕ, АНЕ и ВАСЕ

(15/274317)

Последњи поздрав сестри

СЛАВИЦИ МИЈАИЛОВИЋ

Почивај у миру.
БОРКА с породицом

(32/274356)

Последњи поздрав

СЛАВИЦИ
од њене верне другарице.
Чуваћу те у срцу као најлепше другарство. 
Почивај у миру. ЉИЉА и МИЛЕ

(34/274360)

Нашој вољеној

СЛАВИЦИ МИЈАИЛОВИЋ

последњи поздрав од дада ЉИЉЕ, ЈОЛЕТА, 

МАРКА и ЖЕЉКА
(83/274470)

Последњи поздрав

комшиници

СЛАВИЦИ

МИЈАИЛОВИЋ

ЈОВИЋИ

(104/274520)

У болу и очају обавештавамо да је наш вољени супруг, отац и брат

изненада преминуо

РАДОСАВ ШОШКИЋ
1954–2019.

Сахрана нашег анђела ће бити одржана у петак, 15. марта, у 12 сати,

на Новом гробљу.

Неутешна породица.

Супруга МИЛА, ћерке НАТАША и БОЈАНА

и брат МИЛОРАД са породицом

(158/271671)

Драги тата

РАДОСАВ ШОШКИЋ

Занемеле смо од бола.

Твоје,

НАТАША и БОЈАНА

(159/274671)

САВА ГЛАВОНИЋ

Последњи поздрав стрицу Сави од ТОМЕ, 

ЉИЉАНЕ, НИКОЛЕ и КАТАРИНЕ

(2/274292)

Последњи поздрав

САВИ
ГЛАВОНИЋУ

од породица ДРАГИН
и ДАБИЋ

(10/274306)

Последњи поздрав

нашој драгој

ВЕЛИНКИ

ВЕЦИ

МИРИЋ
1927–2019.

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Син ЉУБОМИР, 

снаја ВЕРА, унуци

ЈАСМИНА и МАРКО

са породицама

(154/274659)
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МИРСА

РАДОЊИЋ
1948–2019.

Последњи поздрав

мајци.

Ћерка ГОРДАНА

са породицом

(93/274486)

11. марта 2019. године преминуо је наш

драги

инж. АЛЕКСАНДАР

НИКОЛИЦА

Ожалошћени: родбина, кумови

и пријатељи

(47/274382)

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

МИРИ СТОЈАНОВСКОЈ

од сестре ЉУБИЦЕ са децом
(72/274437)

Последњи поздрав драгој мајци и баки

МИРИ СТОЈАНОВСКИ
1936–2019.

Ожалошћени: ћерка ДРАГИЦА и унуци СОЊА и МИЛОШ
(86/274474)

Последњи поздрав
комшији

АЦИ

од породице БОЈКО
(132/274599)

Последњи поздрав
комшији

АЦИ

Комшије из Сремске
(133/274599)

РАДА КРСТИН
рођ. Рацић

2016–2019.

Прошле су три године откако није са нама моја сестра
Рада. Њени: ТОМА, ВЕСНА, НАДИЦА и ЂОРЂЕ

(111/274543)

АНКА БАГАВАЦ
2016–2019.

С љубављу те чувамо у нашим срцима

Твоји најмилији
(52/274396)

КОТЛАЈА

БОЖО САВКА
13. III 1989 – 13. III 2019. 6. II 2013 – 6. II 2019.

Увек у мислима ДРАГАНА, БЕБЕ и МИЛИЈАНЕ с поро-
дицом (136/274618)

Једанаест година није са нама

СТЕВАН СТРАЈНИЋ
2008–2019.

Заувек са нама, у сећањима и успоменама.
Твоји најмилији

(16/274318)

Данас, 14. марта дајемо помен, четрдесет дана

ТОМИСЛАВУ РАДОЈЕВИЋУ

Воле те супруга НЕГИЦА, ћерка ЗЛАТИЈА и син

БОЈАН

Много нам недостајеш.

(54/274399)

С великим болом и тугом опростили смо се од нашег

ДРАГАНА ЗУБОВИЋА

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Супруга ЗОРИЦА, мајка ЉИЉАНА, сестра ДРАГАНА и сестричине

МИРЈАНА и НАТАША с породицом

(160/274673)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ

ЗУБОВИЋУ
МИРА и МАЦА

с породицама
(161/274673)

МИЛКА НИКОЛОВСКА
1944–2019.

Наша вољена преминула је 11. марта, зау-

век ће остати у нашим срцима.

Ожалошћени: син РИСТО са породицом

(146/274637)

МИЛКА НИКОЛОВСКА
1944–2019.

Наша вољена преминула је 11. марта. Зау-

век ће живети у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерка МАРИНА

са породицом

(147/274638)

После краће и тешке болести пре четрдесет дана

преминуо је наш драги

МИЛОВАН ПЕТРОВИЋ РАША
1947–2019.

Од смрти те нисмо могли сачувати али чувамо те

од заборава, јер вољени никад не умиру.

Ожалошћени: супруга СЛАВИЦА, син ГОРАН са

породицом и ћерка МАРИНА са породицом
(97/274499)

Драгом деди

МИЛОВАНУ

ПЕТРОВИЋУ

РАШИ

Дан за даном иде, а

ниједан без сећања

на тебе. Премало је

речи, а превише туге

да ти кажемо колико

недостајеш.

Твоји: унук МИЛОШ

и унука МИЛИЦА

(98/274499)

СВЕТЛАНА ДРАКСИН

Време лети, успомене остају.

Баба, МИРА, ДАДА и ОГЊЕН

(116/274547)

СЕЋАЊЕ

ДУГИЋ

ЛЕЛА АЛЕКСАНДАР
12. III 2005 – 2019. 11. IV 1994 – 2019.

Њихови најмилији: синови МИХАЈЛО и ЈОВАН са по-
родицама (121/274555)

ПОМЕН

БРАНКО МИТЕВСКИ

Четири године нам недостајеш.

Најмилији

(1/274292)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га 

да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним да ни ма

осим сре дом.
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16. марта 2019. годи-
не, у 12 сати, на Но-
вом гробљу у Панче-
ву одржаћемо годи-
шњи помен нашем
вољеном

ДРАГОСЛАВУ

ПЕТРОВИЋУ
1955–2018.

Остаћеш заувек у на-
шим срцима и мисли-
ма.
Твоји: супруга НАДА,

синови БОЈАН
и АЛЕКСАНДАР

(95/274489)

16. марта 2019. навршава се двадесет година от-

како није са нама наша

ДРАГАНА ЈАЋИМОВИЋ
1981–1999–2019.

Године пролазе, бол и туга за тобом никада. Не-

ка те анђели чувају, јер и ти си била наш анђео.

Неутешни твоји: мама РАДМИЛА, тата СТОЈ-

МЕН, брат ДЕЈАН с породицом и баба МИЛЕВА

(90/274475)

Двадесет година сећања
на

ДРАГАНУ

ЈАЋИМОВИЋ
1999–2019.

Заувек си у наши ми-
слима.

Тетка ТРАЈКА
са породицом

(80/274466)

ГАГО

Нити смо, нити ћемо

те заборавити.

Ту си у нашим

мислима.

Твој теча ПЕРА

и тетка РУЖИЦА

са породицом
(106/274525)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАНА

ЈАЋИМОВИЋ

Године пролазе, али

ти си увек у нашим

срцима.
Чика АЦА и

стрина НАДА
(91/274479)

ЈОВИЋ

РАДМИЛА ВЛАДИМИР

РАДА ВЛАДА
11. III 2019. 17. III 2019.

Живите у мом срцу као најлепша успомена и се-

ћање на своје родитеље. 

Воли вас ваша ћерка МОСА
(113/274544)

Тамо си ти, где небо са
земљом плаче и где се
воли од свега јаче...

1999–2019.

ГАГО

Воле те ујка, ујна, 

ВЛАДА и МИЉАНА

са породицама

(122/274558)

t

МАРИЈАНА

ЈЕШИЋ
рођ. Грега

18. III 2011 – 18. III 2019.

Миса задушница би-

ће одржана 17. марта

2019, у 10 сати, у Ка-

толичкој цркви.

Почивала у миру

Божјем!

Тугује и моли за њу

син НЕНАД
(130/274586)

16. марта 2019. године,
у 11 сати, на Старом
православном гробљу
дајемо годишњи помен

ЖИВКУ

ЂОРЂЕВИЋУ
Мајка ЦВЕТА, супруга

ЉИЉАНА, синови
МИЛОШ, МАРКО и

МИОДРАГ
(138/274628)

Сећање на

РАДАНОВИЋ

СТОЈАН ЈЕЛА
1932–2003. 1930–2012.

С љубављу и поносом сећамо се Ваше племени-

тости и борбе за наше боље сутра.

Ваши: ћерка РУЖИЦА, синови ДУШАН, 

ИЛИЈА и МАРКО са породицама
(142/ф)

СЕЋАЊЕ

ТРПКО

СИНАДИНОВИЋ
17. III 2009 – 17. III 2019.

Чувамо те од заборава.

Ћерка МИЛЕНА
и син МИЛАН

са породицама

(144/274633)

ДРАГАНА

ЈАЋИМОВИЋ
1999–2006.

Вољене не забора-

вљамо.

Стриц ЈОЦА

са породицом

(149/274647)

У суботу, 16. марта 2019. биће четрдесет дана бола за мојом мајком

МИРЈАНОМ САВИН

„Љубав једина има моћ да од ожиљака прави споменике животу, а

не болу!”
У срцима ћерке ЉИЉАНЕ и зета БОШКА

(56/274402)

16. марта 2019, у 11.30,
одржаћемо једно годи-
шњи помен вољеној мај-
ци, баки и прабаки

ЉИЉАНИ

ВОЈНОВ
1934–2018.

Нека ти душа почива у
миру.
ЦИЦА и МИКА са децом

(62/274408)

У суботу, 16. марта 2019,
у 11 сати, на Новом гро-
бљу даваћемо двогоди-
шњи помен

ВЕРА
НИКОЛИЋ МАЈА
Две тужне године од од-
ласка моје једине ћерке.

Воли те твоја мама
и син ИГОР

(71/2744339

У суботу, 16. марта 2019.године, на српском православном гробљу у Алибу-
нару, обележићемо шест месеци без наше љубави

СНЕЖАНЕ АНОВИЋ
22. III 1964 – 20. IX 2018.

Када уместо радости и среће смрт изненади и нестану сва надања и снови,
твој лик водиће нас даље.

Успомену на тебе са поносом заувек чувају твоји: 
МИЛОВАН, БОЈАН и ДАМЈАН

(103/274516)

Много нам недостајеш

СНЕЖАНА АНОВИЋ
рођ. Мијовић

22. III 1964 – 20. IX 2018.

Твоји: тата, ГОГА, ЉИЉА и СТЕФАН
(36/274364)

16. марта су четири године

БОШКО ЧЕЧАРИЋ

Тешко је схватити а још теже прихватити да смо

превише изгубиле. Све лепо и племенито имало

је твоје срце.

Отишао си заувек где бола нема, а бол је остао

нама да вечно жалимо за тобом.

Твоје ћерке СЛАВА и САВА
(64/274418)

17. марта 2019,  навршава се четрнаест година

сећања на

ВАСИЛЕ РАДОГОСТИЋА
2005–2019.

Тога дана, у 11 сати, на Старом православном

гробљу даваћемо помен. 

Волимо те и поштујемо неизмерно.

Твоја породица РАДОГОСТИЋ
(65/274419)

21. марта 2019. је три

године како није са

нама наша вољена

РАДОСЛАВА

ДЕМЕТЕР
1932–2016.

Недостајеш, остаћеш

заувек у нашим ми-

слима и причама.

Твоја ћерка ЗОРИЦА,

зет БРАНИСЛАВ и

унуци ГОРАН

и ДАРКО

(37/274367)

Прошло је већ две година откако ниси са нама.

ЂОРЂЕ БОЖИЋ
1932–2017.

Остала је туга, остале су успомене. Недостајеш

нам.

ВЕРА и деца

(127/

Десет тужних година

МИРОЉУБ

МИЛОШЕВИЋ

МИКИ
1965–2009.

Мајка ВЕРИЦА и брат

РОДОЉУБ са породицом

(105/274521)
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РАЈИЦА

ПЕТРОВИЋ
2004–2019.

Петнаест година са
нама ниси, али знај у
нашим мислима увек
ти си.

Супруга ЈАГОДА
с породицом

(94/274488)

15. марта 2019. године, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашој

ЉИЉАНИ БЕЛИЋ
1945–2019.

Хвала ти за педесет три године нашег брака, љубав, доброту и пажњу.

Супруг ЈОСИМ

У петак, 15. марта, у 11 сати, на српском православном гробљу, дава-

ћемо четрдесетодневни помен мојој сестри

ЉИЉАНИ БЕЛИЋ
рођ. Савић

1945–2019.

Бол за тобом је велика.

Тешко се боримо са истином да те више немамо.

Твоја сестра АНКИЦА и остала родбина и пријатељи

(118/271549)

(117/274548)

Прошле су две године откако с нама није наша

драга мила мама

ТОЈА ЦВИЈИЋ
2017–2019.

Време пролази, а туга и бол и даље остају у на-

шим срцима.

Твоји најмилији: син ДРАГАН и

ћерка ЗОРИЦА с породицама
(68/274426)

СЕЋАЊЕ

СИЛАК

ШАМУ ШАМУ
три месеца шест година

Заувек сте бол у нашим срцима. Ваши најмилији
(124/274556)

ПОМЕН

МОМИР ПАПИЋ
2008–2019.

Твоја породица
(125/274569)

ПОМЕН

КОСТА СТЕПАНЧЕВ
инфектолог

1979–2019.

Четрдесет је година откада наш тата није са на-

ма, али увек недостаје.

Ћерке ТАЊА и ДУДА

(129/274585)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИЦА

ТУЦИЋ
2006–2019.

Љубо, време и године
пролазе, али сећање на
тебе не пролази.
Почивај у миру.

БАТА

(131/274595)
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18. марта навршава се
шеснаест тужних годи-
на откако није са нама

ДРАГАНА

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

Воле те: тата, мама
и бата

(18/174330)

СЕЋАЊЕ

ЂУРА

СТАНИМИРОВИЋ
1941–2018.

Сестра ДИКОСАВА

(25/274336)

СЕЋАЊЕ
13. III 2017 – 13. III 2019.

МИЉА

ТРАЈКОВИЋ
Било је привилегија
имати те за супругу,
мајку и бабу.
Супруг СТОЈАН и сино-
ви ПРЕДРАГ и НЕНАД
са својим породицама.

(29/274347)

20. марта навршава се десет година од смрти нашег

драгог

СТЕВАНА НИКОЛАЈЕВИЋА
1946–2009.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруга ДРАГИЦА и ћерке МАРИНА и СНЕЖА са по-
родицама (33/274357)

20. марта навршавају

се три године откако

није с нама моја мама

РАДА

КРСТИН
рођ. Рацић

2016–2019.

Ћерка ДАНИЈЕЛА
(49/274384)

ДРАГАН

ЂУКИЋ
2006–2019.

Време не брише тугу,

нити сузе.

Твоја мама ОЛГА

(51/274388)

17. марта 2019. навршава се годину дана туге и

бола откада нас је заувек напустио наш драги

РАДОСЛАВ НЕСТОРОВИЋ

Небо понекад заплаче за онима који су отишли

прерано... како не би човек... без обзира што не-

ка срца не куцају више...

Ми који смо остали, вечно ћемо их волети и чу-

вати као најдражу успомену из живота свог.

(5/273920)

Годину дана откада
те нема али ћеш веч-
но живети у срцима
оних који те воле

Драгом

РАДОСЛАВУ

НЕСТОРОВИЋУ

Чудно је како је жи-
вот празан... када
једна особа није ту...
и када живиш међу
толико људи... А ми-
слиш само на њу.

(6/273920)

КЕПИЋ

КОСТА ДРАГИЦА
1975–2019. 2006–2019.

Време пролази а сећање на драге родитеље веч-

но остају.

Син СТЕВАН и ћерка МИЦА

(76/274459)

СРЕТЕН

ПЕРИЋ
16. III 2018 – 16. III 2019.

Кажу...

Време тугу брише,

а туга боли све више

Како је тешко

без тебе бити,

у души плакати,

а насмејан бити!

Воле те твоји: РАДА,

НЕША и НЕНА

са породицом

(85/274473)

Највољенија моја

бабице

МИРЈАНА

САВИН
11. VI II 1942 – 5. II 2019.

Четрдесет дана се на-

вршава 16. марта от-

како си својим одла-

ском заувек оставила

тугу и празнину у мом

срцу.

Твоја унука МАРИНА

(110/274542)

МАРИЈАНА ЈОЈКИЋ

Твојој се души топлином свом, наша срца остала

дом, твоје ће дело живети с нама поносни на те-

бе деценијама.

И даље усправно стојиш, врхове би нове с нама

да освојиш.

Воле те твоји ЈОЈКИЋИ

(77/274462)

МАРИЈАНА

ЈОЈКИЋ

И даље усправно сто-

јиш...

Твоји кумови

ТОМОВИЋИ

(78/274462)

МАРИЈАНА

ЈОЈКИЋ

Заувек си у нашим

срцима.

Породице

БЈЕЛОПЕТРОВИЋ,

ТАСКОВИЋ

и ШАТЛАН
(79/274462)

ЈЕЛЕНА БЕГОВИЋ

17. марта навршиће се годину дана од смрти мо-

је драга мајке и нане.

Помен ће бити одржан 16. марта, у 12 сати, на

Старом гробљу.

Ћерка ВЕСНА и унука ЈЕЛЕНА, зет БРАНКО

(4/274115)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН

ГРУБЈЕШИЋ
1964–2016.

Време пролази а туга

све већа.

Твоја АНА

(81/274467)

Пет година пуних успомена је иза нас. Прати

нас туга и сета за нашим милим

НЕДЕЉКОВИЋ СЛОБОДАНОМ
16. III 2014 – 16. III 2019.

Био си нам ослонац, наша снага и сигурност. 

Заувек неутешни: супруга ЉУБИНКА, ћерка

ЈЕЛЕНА, зет МИЛАН и унук ЈОВАН

(99/274501)

СЕЋАЊЕ

ДАМЊАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА ДУШАН
17. VII 1921 – 29. VI II 2016. 17. XI 1922 – 19. III 2009. 6. IV 1952 – 24. VII 2014.

Сећање на наше драге родитеље и брата.

С љубављу и поштовањем живе у нама.

МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД

и АНДРЕЈА са својим породицама
(67/274420)

У среду, 20. марта 2019. је тринаест година од прераног

губитка наше вољене

МАРИЈАНЕ ЈОЈКИЋ
рођ. Миловановић

Године те нису одвојиле од нас. Нема заборава, ту си у

сваком нашем дану.

Бол и туга се не мере речима, ни временом које пролази,

већ празнином која је остала твојим одласком.

У срцу те носимо и неизмерно волимо.

Твоји најмилији

(153/ф)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН ШТОПУЉ БРИЦА
из Јарковца

1919–2009–2019.

Синови: РАДЕ и ЖИВКО, унучад НЕНАД,

НЕВЕНА, ИВАН, ИВАНА, праунук

СЛОБОДАН, зет САША, снаје ЛЕЛА

и ЦАЦА, прија МИЛИЦА као и остала

родбина и пријатељи

(89/274651)

10. марта преминуо је наш драги отац и деда

ЈОВАН БОГДАНОВ
1944–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји: син ЗОРАН и унуци ДАВИД и НИКОЛА

(112/4806)
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18. марта 2019. навр-

шава се десет дугих

година откада нас је

напустио наш драги

отац, супруг, деда,

прадеда, свекар, ујак...

ВИДОЈЕ

ЈОВАНОВИЋ

Године не могу из-

брисати успомене на

тебе. Увек ћеш бити

са нама.

Твоји најмилији

(3/272927)

СЕЋАЊЕ

ДОБРИНКА
СИМИЈОНОВИЋ
И после тридесет и
четири године пуно
нам недостајеш.

Супруг ДУШАН, 
ћерке НЕДЕЉКА,
НАДА и ВЕРИЦА

са породицом
(11/274311)

Четири године је прошло откада није са нама

ЉУБОМИР ЈОВАНОВИЋ

Време пролази, а празнина и туга остају.

РАДМИЛА, ПРЕДРАГ и ДЕЈАН

са породицама

(17/274325)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ
2017–2019.

Недостајеш на драги Ђоле, много, много...

МИРА, СЕНКА, МАКИ и НИКОЛАЈ

(26/274339)

Сећање на

СЛОБОДАНА ЂОКОВИЋА
2017–2019.

мог драгог зета.
Ташта ЈУЛКА

(27/274339)

Сећање на драге родитеље

СТАНКОВИЋ

ПАВЛЕ ЈОВАНКА
двадесет година осам година

Њихови најмилији
(28/274346)

16. марта 2019, навр-

шава се година откад

није са нама наш

драги

МИЛАН

ЗДРАВКОВИЋ

Година прође, а ти

нам тако јако и мно-

го недостајеш.

Твоји најмилији

(30/274351)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ

Увек ћемо те волети и мислити на тебе.

Сестра СЛОБА с породицом

(31/274354)

16. марта 2019. године, у 11 сати, на Новом гро-

бљу, даваћемо годишњи помен драгом

ЖИВОРАДУ ВАСИЋУ

Вечно ћеш бити у мом срцу и мислима.

Супруга ВЕРИЦА

(35/274361)

У суботу, 16. марта
навршава се шест ме-
сеци откако није са
нама наш драги

СЛАВКО

ЖАРКОВ
4. I 1939 – 22. IX 2018.

С љубављу породица

(38/274369)

МАРИЈА СЛАВКА МИРЈАНА

РИСТИЋ ЖЕГАРАЦ СТАН
1998–2019. 1988–2019. 2006–2019.

Вољени се не заборављају него доживотно памте.

ЉИЉА и ИВИЦА РИСТИЋ

(48/274372)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЗЛАТКО

ЋОСИЋ

Велика је туга и бол у

ом срцу. Недостајеш

ми све више.

Твоја тетка ЉИЉА

(55/274401)

20. марта навршава се годину дана откада није самном

драги

СТЕВАН ГАЈАН
1938–2018.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не

лечи. Тешко је живети са болом у души, видети те свуда

а нигде те наћи.

Хвала ти на бескрајној љубави и доброти.

Супруга МАРГИТА

(57/274403)

СТЕВАН

ГАЈАН

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твој син ВЛАДИМИР

са породицом

(59/274406)

СТЕВАН

ГАЈАН

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоја унука

ВЛАДАНА

са породицом

(60/274406)

СТЕВАН

ГАЈАН

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твој унук ЖЕЉКО

са породицом

(61/274406)

У недељу, 17. марта 2019, у 12 сати, даваћемо годишњи
помен нашем драгом

ЗЛАТКУ ЋОСИЋУ
Недостајеш пуно...
Успомену на тебе вечно ће чувати твоји: ТАЊА, МИ-
ЛОШ и ДУШАН

(74/274444)

14. марта 2019. прошле су две године како је

преминуо наш драги супруг, отац, деда, зет и

пријатељ

ПЕРА БРАТИЋ
23. II 1950 – 14. III 2019.

из Опова

Свакога дана присутан у сећањима породица

БРАТИЋ, МИЛАКАРА, БАРАШЕВИЋ, родбине и

пријатеља
(92/274480)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
15. марта 2019. биће девет година откако сам остао
без вољеног оца

МАРЦИ БЕРАЦКА
1. X 1929 – 16. III 2010 – 16. III 2019.

Мислио сам да ће проћи!
Да ће временом ова бол избледети макар мало,
али сам се преварио. Све је теже. Тешко је устаја-
ти ујутро са уздахом пуним туге. Тешко је прегу-
рати цео дан кријући сузе и још теже заспати уве-
че када ме емоције сломе.
Толико је тешко без ваше подршке, тама се лагано
уселила у моје уморно срце, које не зна да искаже
своје емоције. Трошим дане чекајући трен када ћу
вас опет загрлити.

Заувек ожалошћен вас син МИРКО
(53/274398)

20. марта навршава

се годину дана без

мог јединог брата

ЗЛАТКА

ЋОСИЋА

Време не брише тугу...

Успомену на Тебе

чувају сестра

СЛАЂАНА, 

сестричине МАЈДА

и МАРТА и зет

ЖЕЉКО

(155/274661)
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БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранци-
ја. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (и)

ЗАВАРИВАЊЕ алуминију-
ма, прохрома, челика, гуса,
ТИГ и РЕЛ техникама.
060/513-74-28. (274578)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионе-
рима екстра попуст. Дола-
зим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-
74-89, Јовичин. (274380)

СЕЛИДБЕ, камионским,
комби превоз, екипа рад-
ника, одвозимо непотребне
ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67, Владимир.
(274568)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором. Дуле,
064/163-58-85. (274126)

ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУЈЕ-
МО ПВЦ и АЛУ столарију,
комарници, ролетне, сигур-
носна врата, могућност на
рате. 060/545-34-04.
(273947)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-
чење, фарбање столарије,
фасаде. Пензионерима по-
пуст. 062/564-494,
013/235-78-82. (274332)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
рушење, одвоз шута са уто-
варом. Атанацков.
063/771-55-44. (4807)

КРОВОВИ, поправке, заме-
на црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, пато-
шење, изолације, најјефти-
нији у граду, пензионерима
екстра попуст. 013/404-
560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-
96-26,„Електроизград-
ња”.(274380)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 062/976-
18-42, 064/390-00-87.
(2744139

КОМБИ превоз робе и ма-
ње селидбе. 069/129-72-71,
Никола. (274448)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије, при-
кључка воде и канализаци-
је. Од 0 - 24 сата, пензио-
нерима екстра попуст. До-
лазим одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-
20-00, 062/845-96-26,
„Електроизград-
ња”.(274380)

КРЧЕЊЕ (дворишта, зе-
мљаних површина од сит-
них изданака), чишћење
(подрума, таван, гаража и
олука до 5 м висине. Одр-
жавање (травњака, ограда,
електричних инсталација).
060/320-1221, Екологично.

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут са уто-
варом. 063/246-368.
(274505)

ЛАЛЕ – превозим мањим
кипером повољно: песак,
шљунак, сејанац, ризлу, од-
возим шут. 064/354-69-94.
(274497)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камио-
нима, екипа радника, кути-
је, фолија за заштиту наме-
штаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан дола-
зак и процена посла. Пла-
ћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com ,  (4806)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74.(4806)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, еки-
па радника, све релације
по Србији, откуп намешта-
ја.  013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.(4806)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ства-
ри, кутије за паковање, фо-
лија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Бо-
рис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,
(4806)

РОЈАЛ МГ: затварање тера-
са провидном хармоником,
уградња/поправке; ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, све завесе, тенде, хар-
мо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-
498. (274535)

ПРОФЕСИОНАЛНА уград-

ња свих врста подних и

зидних плочица.

Тел.064/128-38-49.

(274657)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук,

063/278-117, 064/176-91-

85. (274613)

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско

прање тепиха, намештаја,

аутомобила, превоз бес-

платан. 302-820, 064/129-

63-79. (274233)

ПАРКЕТ постављам и хо-

блујем, мајстор с дугогоди-

шњим искуством из Дебе-

љаче, с материјалом или

без њега. Ноле (имам и

паркет), 013/665-220,

063/847-74-38. (2728939)

РАДИМО: зидање, бетони-

рање, поправка старих, но-

вих кровова, разне изола-

ције. 013/664-491,

063/162-53-89. (273447)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

бојлере, шпорете, ТА пећи,

поправљамо са гаранцијом.

„Фриготехник”, 361-361,

064/122-68-05. (274655)

ОРЕМ и фрезујем баште

малим трактором. Дуле,

064/163-58-85. (274126)

ПОТРЕБНА масерка за ре-

лакс опуштајућу масажу,

може почетница. 061/298-

96-69. (273371)

ОГЛАШАВАМ неважећом

пловидбену дозволу РБ ПА

433 Ф, издата од Капетани-

је Панчево на име Михајло

Војводић. (274314)

ОГЛАШАВАМ неважећом

диплому Музичке школе

„Јован Бандур” Панчево о

стеченом средњем образо-

вању.  (274495)

ИЗДАЈЕМ апартман у хоте-

лу Копаоник - Брзеће, до-

говор. 063/124-10-18.

(274531)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” бр.135/04
и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта „ZF Serbia d.o.o. Beograd”,
Омладинских бригада 88-90, Београд-Нови Бео-
град, поднео захтев за одлучивање о потреби из-
раде процене утицаја на животну средину за
пројекaт „ZF Е-Mobility производни комплекс за
производњу опреме за возила ( II фаза )”, на кат.
парцели 9416/27  и 9416/25 К.О. Панчево, на тери-
торији Града Панчева. 

Увид у податке и документацију из захтева носио-
ца пројекта може се извршити у просторијама
Секретаријата за заштиту животне средине Град-
ске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр.
2 - 4, соба 710 у периоду од 15. до 25. марта 2019.
године радним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-
деном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

Градоначелник Града Панчева је закључком број

II-06-020-2/2019-122 дана 04.03.2019.године до-

нео одлуку о расписивању

К О Н К У Р С А

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА

ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Право учешћа имају организације/удружења гра-

ђана која су регистрована на територији Града

Панчева.

Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 1. но-

вембра 2019. године, односно до утрошка сред-

става опредељених за ову намену.

Информација о Конкурсу објављена је на званич-

ној интернет презентацији Града Панчева

www.pancevo.rs, на Порталу е-Управа, као и у ло-

калном недељном листу „Панчевац”.

Формулари за конкурисање могу се преузети у

Секретаријату за јавне службе и социјална пита-

ња Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, спрат II, канцеларија 204, или са интернет

презентације www.pancevo.rs. Додатне информа-

ције могу се добити путем телефона 013/308-795,

013/308-906 или мејла civilnodrustvo@pancevo.rs.

Пријаве се подносе електронски на имејл адресу

civilnodrustvo@pancevo.rs и у по једном примерку

у аналогном (штампаном) и дигиталном облику

(CD) путем поште или преко Услужног центра

Градске управе Града Панчева, у затвореној ко-

верти, са назнаком:

Пријава на КОНКУРС ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕ-

СА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ГРА-

ДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Град Панчево Градска управа Града Панчева Трг

Краља Петра I број 2 - 4 26000 Панчево Секрета-

ријат за јавне службе и социјална питања Канце-

ларија за младе (канцеларија број 204)

Напомена: Инструктажа за заинтересоване биће

организована 19. 03. 2019.године, у Малој сали

зградe Градске управе Града Панчева са почет-

ком у 12 сати и 17 сати.

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

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за  урбанизам,  грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ  РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели бр.1698, 1699 и 1700 К.О.Панчево,

Ул.Иве Курјачког бр. 35, за изградњу вишепородич-

ног стамбеног објекта Пр+1+Пк,  израђен од стране

„ART ROYAL inženjering”, Панчево, Трг слободе 1,

за  инвеститорa „ЗСТЕСА 1974”  ДОО Панчево, Иве

Курјачког бр. 35

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

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

јавне презентације од 7 дана, почев од 15. 03. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети  примедбе  на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-кому-

налне послове, путем писарнице Градске управе

Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града

Панчева („Службени лист града Панчева” број

25/15- пречишћен текст и 12/16), Одлуке о буџету

града Панчева за 2019. годину („Службени лист

града Панчева” број 33/18), Уредбе о критеријуми-

ма, мерилима и начину избора пројеката у култури

који се финансирају и суфинансирају из буџета Ре-

публике Србије, аутономне покрајине односно

јединица локалне самоуправе („Службени гласник

Републике Србије” 105/16 и 112/17), Одлуке о на-

чину, критеријумима и мерилима за избор пројека-

та у култури који се финансирају и суфинансирају

из буџета града Панчева („Службени лист Града

Панчева” број 2/17), градоначелник Града Панчева 

расписује

Ј А В Н И К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

АМАТЕРСКОГ СТВАРАЛАШТВА У КУЛТУРИ

ЗА 2019. ГОДИНУ

Конкурс је намењен за пројекте који се тичу ама-

терског стваралаштва у областима књижевности,

музике, ликовне уметности, филмске и позоришне

уметности, уметничке игре као и осталих извође-

ња културних програма и културних садржаја.

Право учешћа на Јавном конкурсу за су/финанси-

рање пројеката аматерског стваралаштва у култу-

ри за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс),

имају установе, уметничка и друга удружења ре-

гистрована за обављање делатности културе, као

и други субјекти у култури, осим установа културе

чији је оснивач Република Србија, аутономна по-

крајина или Град Панчево, с тим да се пројекат

реализује на територији Града Панчева. 

Пројекти који су већ подржани на некима од кон-

курса које расписује град Панчево, неће бити раз-

матрани.

Пријава на конкурс, уз пратећу документацију, под-

носи се на посебно попуњеном и овереном обрас-

цу. Пријава се може добити у Секретаријату за јав-

не службе и социјална питања, II спрат, соба 204,

зграда Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I 2-4, или преузети са званичне интернет

презентације града Панчева www.pancevo.rs

Нетачно и непотпуно попуњене, као и неблаговре-

мено достављене пријаве, неће бити разматране.

Предлози пројеката и буџет пројекта достављају

се у 2 електронски попуњена штампана примерка

лично у Услужном центру Градске управе града

Панчева или поштом на адресу Трг Краља Петра

I 2-4, Панчево, са назнаком „Јавни конкурс за

су/финансирање пројеката аматерског ствара-

лаштва у култури за 2019. годину” и електронском

поштом на е-емаил nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Додатне информације се могу добити на телефо-

не 308 -906.

Инструктажа ће бити одржана 19. 03. 2019. године

у 2 термина (19 сати и 17 сати) у Малој сали у

згради Градске управе Града Панчева.

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



Петак, 15. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

29ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

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.

Сну пи
Овај раз и гра ни „де чак” стар је око де -
вет ме се ци, са да је вак ци ни сан и очи -
шћен од па ра зи та, та ко да је ком плет но
спре ман за пре у зи ма ње и же лео би да
се ску ћи што пре код не ког љу би те ља
жи во ти ња ко ји ће га па зи ти и чу ва ти.

Сну пи ће би ти удо мљен ис кљу чи во
као кућ ни љу би мац, ни ка ко да бу де ве -
зан за лан це, ка тан це и слич не ви до ве
за тва ра ња по шу па ма и ко чи на ма.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би -
ти на те ле фон 065/280-26-20.

Ма ли ша ни
Ови „мал ци”, ста ри
око три ме се ца, не -
дав но су са ули це
скло ње ни на си гур но.
У пи та њу су два муж -
ја ка и три жен ке; са -
вр ше ни су у сва ком
по гле ду и увек ве о ма
ве се ли и рас по ло же -
ни за игру.

Ова пре слат ка пе -
тор ка већ ду го жи ви у
при вре ме ној ку ћи ци
за хва љу ју ћи ху ма ној
су гра ђан ки ко ја их хра ни и бри не о њи ма. Крај ње вре ме је да
оду у сво је пр ве до мо ве, а за ин те ре со ва ни се мо гу ја ви ти на
те ле фон 065/280-26-20.

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.

Ни је зго рег бар јед ном го ди -
шње, ма кар сва ког 8. мар та,
спо ме ну ти да је тог да ту ма
1911. го ди не пр ви пут обе ле -
жен Ме ђу на род ни дан же на, и
то у ор га ни за ци ји не мач ке ле -
ви чар ке Кла ре Цет кин, ко ја се
ни је ште де ла у бор би за со ци -
јал ну, еко ном ску и по ли тич ку
рав но прав ност по ло ва.

Иа ко су од та да до да нас же -
не сте кле мно га пра ва, још увек
има про сто ра за по бољ ша ње,
пре све га у по гле ду њи хо ве ве -
ће за по сле но сти, као и, по ред
оста лог, ак ти ви ра ња у не вла -
ди ном сек то ру.

Што се Пан чев ки ти че, у том
по гле ду по мак је упа дљив, че -
му у при лог го во ри ре спек та -
би лан број но во фор ми ра них
удру же ња же на, као и све ви ше
ра зних оку пља ња – од еду ка -
тив них до кул тур но-за бав них.

Јед но од та квих је оно осмо -
мар тов ско на Кор зоу.

Осмо мар тов ски ба зар одр жан
је 7. и 8. мар та ис пред Кул тур -
ног цен тра Пан че ва, ка да су,
по ред бо га тог кул тур но-умет -
нич ког про гра ма, по се ти о ци
мо гли да се уве ре и у ква ли тет
ра до ва чла ни ца број них пан -
че вач ких удру же ња, пре све га
оних ко ја оку пља ју при пад ни -
це леп шег по ла.

Та ко је на уку сно на ки ће ним
штан до ви ма би ло све га и сва -
че га, а нај ви ше ру ко тво ри на,
ко је су би ле од ли чан из бор као
по клон за ма ме, ба ке, су пру ге,
де вој ке...

Ма ни фе ста ци ју су отво ри ли
Ни ко ла Сто ил ко вић, ди рек тор
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Пан -
че во, и Ива на Ро сић, пред сед -
ни ца Са ве та за род ну рав но -
прав ност Гра да Пан че ва, ко ја
је сви ма за хва ли ла на ор га ни -
за ци ји, а по ред ТОП-а, у њој су
уче ство ва ли Кул тур ни цен тар
Пан че ва и ЈКП „Зе ле ни ло”.
Усле дио је дво ча сов ни кон церт
чла но ва КУД-а „Чи гра” и њи -
хо вих го сти ју из Мра мор ка.

За ра ђу ју и од тка ња

Оче ки ва но пи та ње да ма ма ко је
су се тог да на на шле око по ме -
ну тих штан до ва, би ло је ка ко
оце њу ју свој по ло жај овог 8. мар -
та у од но су на не ке прет ход не,
као и шта су (у)чи ни ле ка ко би
га по ди гле на ви ши ни во.

Ка да је реч о ра ду удру же ња,
ко ја же на ма тре ба да олак ша ју
и уна пре де жи вот, ве ро ват но су
нај да ље оти шле „Па нон ке”.

Њи хо ва пред сед ни ца Ол га
Жол наи Јо ка но вић на во ди да
на кон не што ви ше од де сет го -
ди на по сто ја ња има ју мно го
раз ло га да сла ве Осми март,
али да то чи не рад но, ка ко би
ис ко ри сти ле сва ку при ли ку да
по ка жу пре по зна тљи ве ру ко -
тво ри не и све дру го чи ме се ба -
ви њи хо вих пет на е стак чла ни -
ца. Ме ђу њи ма су и пен зи о нер -
ке, за по сле не, али и оне ко је
не ма ју ста лан из вор прихо да.

– То и је сте наш крај њи циљ
– да се пу тем ра да у удру же њу
же не до вољ но оспо со бе ка ко
би у не че му про на шле се бе, по -
пут тка ље Ка та ри не Ман дић,
ко ја је наш по нос, јер се до -
вољ но осна жи ла да већ го ди -
на ма во ди ткач ку рад њу. С дру -
ге стра не, Ан ка Шкем ба ре вић
се ба ви ва ља њем ву не. Про из -
во ди су им ви со ко ква ли тет ни,
па им тр жи ште углав ном чи не
ди пло мат ски ко ро ви, про то ко -
ли град ских упра ва, КУД-ови...
Има мо и три на ест цер ти фи ко -
ва них еду ка то ра за ста ре за на -
те, јер иа ко смо не про фит на
ор га ни за ци ја, ни ко нас не спре -
ча ва да же на ма по мог не мо да
се од ва же, ра де и за ра де. Оку -
пља мо се у на шим про сто ри ја -
ма у До му омла ди не, где, по -
ред оста лог, има мо пет раз бо ја
и че ти ри сто ла за пу сто ва ње,
то јест ва ља ње ву не. Фи нан си -
ра мо се од сим бо лич них сто
ди на ра чла на ри не го ди шње и
мно го ви ше – од про је ка та, по -
пут оних по след њих од фон да -
ци је Б92 или На ци о нал не слу -
жбе за за по шља ва ње, пре ко ко -
је смо за јед ну осо бу до би ли
че тво ро ме сеч ни јав ни рад – ис -
ти че пред сед ни ца „Па нон ки”.

Про сто ри је и про јек ти су оно
што ве о ма за ни ма и удру же ња
са се ла, као што је „Ет но-кутак”.
Пр ва ме ђу два де се так јед на -
ких, Зо ра Чу брић, ка же да су
за ову при ли ку Ка ча рев ке при -
пре ми ле сла на пе ци ва и раз не

ко ла че по до ма ћој ре цеп ту ри,
као и не из бе жне цвет не
аранжма не.

– Ра ди мо све не би ли же не
на се лу бо ље жи ве ле и због то -
га се што ви ше еду ку је мо. При -
том ре дов но ра ди мо на раз бо -
ју, ко ји смо до би ле пу тем про -
јек та ло кал не са мо у пра ве, а не -
дав но смо, ре ци мо, има ле и
пре да ва ње под на зи вом „Бло -
гер ке на се лу”. Циљ нам је да
се об у чи мо за про мо ви са ње сво -
јих про из во да и већ две чла -

окви ру ко је при ку пља ју књи ге,
од че га део по кла ња ју До му кул -
ту ре. Пред сед ни ца Мил ка Чу -
рић с по но сом ис ти че да је до -
сад при ба вље но три ста књи га.

– По ред то га, у на шим, не -
скром но ре че но, пре ле по уре -
ђе ним про сто ри ја ма же не ре -
дов но тка ју, ве зу, дру же се...
Пре вас ход но се фи нан си ра мо
из соп стве ног џе па, али се не
бу ни мо, јер во ли мо то што ра -
ди мо. Ме ђу тим, има и про бле -
ма, као што је ор га ни за ци ја
„Па при ки ја де”, ко ју смо до би -
ле јер је ни ко ни је хтео, а при -
том је оче ки ва но да за 70.000
ди на ра на пра ви мо чу до. Сма -
трам и да, бар у мом се лу, не -
ма до вољ но род не рав но прав -
но сти – ка же Мил ка.

На су прот то ме, Ер же бет Јо -
ва нов, чла ни ца сек ци је ве зи ља

МКУД-а „Та ма ши Арон” из Вој -
ло ви це, ка же да се њих два де -
се так сва ке сре де ле по и кре а -
тив но дру же.

– До ду ше, фа ле мла де де вој -
ке, јер смо ми ов де ве ћи ном
пен зи о нер ке. Го то во све фи -
нан си ра мо из соп стве ног џе па,
али шта је – ту је, ни то нам не
сме та да се до бро про ве де мо,
као, ре ци мо, на осмо мар тов -
ском ба лу, ка да се ве се ли и
жен ско и му шко, и ста ро и мла -
до – ка же Ер же бет.

Прем да Кла ру (Цет кин) ни -
ко од њих ни је спо ме нуо, она
им то са свим си гур но не за ме -
ра, већ се ве ро ват но, с не ког
бо љег ме ста (иа ко све сна да
мо же мно го бо ље), за до вољ но
сме шка због све га ви ђе ног на
Кор зоу око „ње ног” пра зни ка.

ни це ра де на отва ра њу свог бло -
га. Што се оста лог ти че, до бро
са ра ђу је мо и с ло кал ним ин -
сти ту ци ја ма и с дру гим удру -
же њи ма, али же ли мо и не ки
обје кат где би смо све ово мо -
гле да спре ма мо. По сто ји јед -
на згра да у вла сни штву Гра да
ко ја би нам ве о ма од го ва ра ла,
јер би смо во ле ле да има мо и

сво је дво ри ште, па да на ло жи -
мо „сме де ре вац”, пра ви мо ај -
вар и ле по се опу сти мо – ма -
шта Зо ра.

И удру же ње „Злат на ја бу ка”
ор га ни зу је кре а тив не ра ди о -
ни це још од 2014. го ди не, а
пред сед ни ца Сла ђа на Бог да -
но вић ка же да не про пу шта ју
ни је дан до га ђај на ко ји их по -
зо ву су гра ђа ни Ја бу ча ни, по -
пут обе ле жа ва ња по ла ве ка би -
бли о те ке или се ћа ња на пр ви
рок бенд.

– Сва ке су бо те на ше чла ни -
це, ста ро сти од два де сет три
до се дам де сет три го ди не, пле -
ту, штри ка ју, ра де де ку паж...
Оку пља мо се у До му кул ту ре,
прем да би смо ве о ма во ле ле да
има мо сво је ода је, али се та -
кав про стор за сад не на зи ре.
Фи нан си ра мо се пу тем про је -
ка та и сим бо лич не чла на ри не,

што је не до вољ но, па на ше ак -
тив но сти мо ра мо и да до ти ра -
мо. То је, по ред ве ли ких оба -
ве за, мно гим же на ма про блем,
али вра та су отво ре на сви ма.
Та ко смо, ре ци мо, не дав но
упри ли чи ле ча со ве сал се и мно -
ге „неч ла ни це” су до ла зи ле –
на во ди Сла ђа на.

Про бле ми – про стор и
финан си је

Јел ка Ђор ђе вић по др жа ва ова -
ква оку пља ња, а она и ко ле ги -
ни це из удру же ња „Ве ште ру -
ке” из ло жи ле су мно го то га –
од цве ћа до хе кле ра ја.

– Не про пу шта мо при ли ку да
афир ми ше мо оно што на пра -
ви мо, као и да бу де мо ви ђе ни и
стек не мо но ве кон так те. За раз -
ли ку од дру гих, има мо и му -
шке чла но ве, а у ак тив но сти све
ви ше укљу чу је мо и шко лар це.
Тре нут но их је де ве де се то ро и
по то ме смо нај број ни је и нај -
мла ђе удру же ње овог ти па. Око
про сто ра се до ви ја мо, а с де -
цом ра ди мо и у шко ли – при ча
пр ва „ве шта ру ка”.

Бре сто вач ки Ак тив же на „Со -
са” пред ста вио је ак ци је под на -
зи вом „Чеп од фла ше за ба ки це
на ше” и „До не си – по не си”, у

БА ЗА РОМ НА КОР ЗОУ ОБЕ ЛЕ ЖЕН ОСМИ МАРТ

УЗ (У)ДРУ ЖЕ ЊЕ, ЖЕ НЕ МО ГУ И ДО ПО СЛА

Свој дан обележиле радно и парадно

Играли фолклораши као чигрице

Веште женске руке могу много

Страну припремио
Јордан 

Филиповић



„Бр зи воз” по ра жен
у Но вој Па зо ви

„Ди зел ка” игра ла
не ре ше но

По сле ду ге зим ске па у зе про -
шлог ви кен да је на ста вље на
тр ка за бо до ве у Срп ској ли -
ги гру па „Вој во ди на”. Иа ко
у тре ћем ран гу так ми че ња
наш град има два пред став -
ни ка, у Пан че ву ни је би ло
фуд бал ских пр вен стве них
утак ми ца јер су и Ди на мо
1945 и Же ле зни чар игра ли
у го сти ма.

По пу лар ни „бр зи воз” је
го сто вао у Но вој Па зо ви и
по де лио мег дан с до ма ћим
„фе ње ра шем”. На осно ву све -
га ви ђе ног у је се њем де лу
над ме та ња Пан чев ци су би -
ли ап со лут ни фа во ри ти, али
су спу ште них гла ва на пу сти -
ли по при ште пр вог окр ша ја

у про лећ ном де лу шам пи о -
на та: Рад нич ки – Ди на мо
1945 2:0 (1:0).

Пр ви тре нер еки пе из на -
шег гра да Ду шан Ђо кић
пове ре ње за овај ду ел по кло -
нио је еки пи у са ста ву:

Томић, Мар ко вић, Да шић,
Тер зић, Не ду чић, Ву ко вић,
Бу ла то вић, Ја вор, Пе тро вић,
Ју ри ша и Вој но вић, а при -
ли ку су до би ли и Ја ко вље -
вић, Гли го ри је вић и Кр ко -
ба бић.

До ма ћи тим, ко ји се гр че -
ви то бо ри за оп ста нак у срп -
ско ли га шком дру штву, очи -
глед но је мно го ви ше же лео
по бе ду у овом ду е лу, па је ве -
ли ко из не на ђе ње на го ве стио
већ у пр вом по лу вре ме ну, ка -
да се пр ви пут за тре сла мре -
жа иза ле ђа гол ма на Ди на ма
1945. Но во па зов ча ни су тач -
ку на утак ми цу, бар ка да је

по бед ник у пи та њу, ста ви ли
сре ди ном дру гог по лу вре ме -
на, а стре лац је по но во био
Ду јић.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Ду шан Ђо кић има ће при -
ли ку за по прав ни у су бо ту,
16. мар та, ка да ће пред сво -
јим на ви ја чи ма од ме ри ти сна -
ге с још јед ним Рад нич ким –
овог пу та са оним из Срем -
ске Ми тро ви це. Утак ми ца на
Град ском ста ди о ну по чи ње у
14.30.

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра су
у пр вом про лећ ном ко лу го -
сто ва ли у Ста рим Ба нов ци -
ма, где су с до ма ћим Ду на -
вом по де ли ли фуд бал ски плен
– 1:1 (0:0).

Да ни ло Ко ва че вић и ње го -
ви са и гра чи би ли су мно го
бли же по бе ди, јер су, на ро -
чи то у дру гом по лу вре ме ну,
пот пу но над и гра ли до ма ћи -
на, а во ди ли су с 1:0 све до
са мог фи ни ша утак ми це, када

су игра чи Ду на ва ус пе ли да
са вла да ју гол ма на Ка та ни ћа
и та ко осво је вре дан бод ко ји
ће им мно го зна чи ти у бор би
за оп ста нак.

Пр во по лу вре ме је про те -
кло у из јед на че ној игри, а
он да је „ди зел ка” по сле од -
мо ра до да ла гас. У 54. ми -
ну ту у ше сна е стер цу Ду на ва
сру шен је Ра ди са вље вић, а
си гу ран ре а ли за тор нај стро -
же ка зне био је упра во ка -
пи тен Же ле зни ча ра Да ни ло
Ко ва че вић.

Пан чев ци су има ли још не -
ко ли ко из глед них при ли ка
да уве ћа ју сво је вођ ство, али
ни су их ис ко ри сти ли, па су,
по не пи са ном фуд бал ском
пра ви лу, у по след њим ми ну -
ти ма ка жње ни за сво је
промаша је.

Шеф струч ног шта ба по -
пу лар не пан че вач ке „ди зел -
ке” Го ран Мр ђа Ду на ву је су -
прот ста вио тим ко ји су чи -
ни ли: Ка та нић, Јан ку лов,
Ђор ђе вић, Спа сков ски, Ани -
чић, Ко ва че вић, Па вло вић,
Ву че тић, Трип ко вић, Ман -
дић и Ра ди са вље вић, а игра -
ли су и Бо жо вић, Ру ња ић и
Ми ле кић.

На ред ног ви кен да на про -
гра му ће би ти ју жно ба нат -
ски дер би, јер ће се на
Спортском центру „Мла дост”
са ста ти Же ле зни чар и Бо -
рац из Са ку ла, ко ји се та ко -
ђе бо ри за оп ста нак. Утак -
ми ца се игра у не де љу, 17.
мар та, од 14.30.

СПОРТ
Петак, 15. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Де вет на е сти 
три јумф Ди на ма

Сле ди дер би у Шап цу

Ја бу ча ни стар то ва ли
по бе дом

„Жу то-цр на” ру ко мет на ка зне -
на екс пе ди ци ја из Пан че ва на -
ста вља да „те ро ри ше” ри ва ле у
нај ја чем ран гу у Ср би ји. Про -
шлог ви кен да је од и гра но 19.
ко ло у Су пер ли ги на ше зе мље,
а ру ко ме та ши Ди на ма су за бе -
ле жи ли и де вет на е сту по бе ду.
У Ха ли спор то ва на Стре ли шту
го сто вао је Но ви Па зар. Са ста -
ли су се ли дер и тре ће пла си -
ра ни тим, тре ба ло је да то бу де
дер би ко ла, јер та ко је „ка зи -
ва ла” та бе ла... Али љу би те љи
игре с ле пљи вом лоп том још
јед ном су мо гли да се уве ре да
Бран ко Ра да но вић и ње го ви са -
и гра чи тре нут но не ма ју пра вог
ри ва ла у Ср би ји: Ди на мо – Но -
ви Па зар 35:21 (13:12).

Го сти су пре по чет ка утак -
ми це на ја вљи ва ли да има ју
сна ге да на не су пр ви по раз ли -
де ру, у Пан че во су до шли пу -
ни са мо по у зда ња, а на кра ју
се ис по ста ви ло да их је гре јао
ла жни оп ти ми зам. По ред Та -
ми ша су се про ве ли као бо си
по тр њу. Исти на, Но во па зар -
ци су ус пе ли да ко ли ко-то ли -
ко па ри ра ју ли де ру у пр вом
по лу вре ме ну. Игра ли су чвр -
сто и агре сив но у од бра ни, али
по ред по чет ног вођ ства, у пр -
вих пет ми ну та, ви ше ни јед -
ном ни су би ли у ре зул тат ској
пред но сти. Гол ман Де јан Зла -
та но вић је пре ци зним кон тра -
ма раз и гра вао крил не игра че
свог ти ма, Вуч ко вић и Са вић
су пра вим „бом ба ма” це па ли
мре жу го ла Но вог Па за ра... У
22. ми ну ту, по сле сјај не ак ци -
је ко ју су из ве ли Сто ја но вић,
Са вић и Вуч ко вић, Ди на мо је
по вео са 12:8, па се учи ни ло
да је по бед ник већ та да од лу -
чен. Усле ди ло је не ко ли ко по -
гре шних од лу ка су ди ја, ство -
ри ла се нер во за на те ре ну, а у
та квој ат мос фе ри бо ље су се
сна шли го сти, па су на од мор
оти шли са са мо го лом за о стат -
ка – 13:12.

Ствар но нај бо љи

На ста вак утак ми це до нео је
пот пу но дру га чи ју сли ку. На
те ре ну је по сто јао са мо је дан
тим – Ди на мо. Из ван ред ни Не -
над Вуч ко вић је с три ефект на
го ла опет до при нео да се ње -
гов тим „од ле пи”, али је већ у
35. ми ну ту, с бол ном гри ма -
сом, др же ћи се за ле ђа, на пу -
стио те рен. Тај хен ди кеп ни је

омео ње го ве дру го ве. Раз и гра -
ли су се Ди ми три је вић, Ба ру -
џић, Са вић и по себ но Јо ван
Сто ја но вић, ко ји је из во дио пра -
ве бра ву ре на те ре ну. Сја јан је
био и Дис тол, а фи ниш ме ча је

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ТАП-ТАП И ГО ТО ВО!

про те као у зна ку Ми ло ша Ко -
ста ди но ви ћа, ко ји је с три уза -
стоп на го ла до крај чио гро ги -
ра ног ри ва ла.

– Оче ки вао сам те жак меч.
Ни је слу чај но то што је Но ви
Па зар тре ћи на та бе ли, јер је у
пи та њу од ли чан тим. Ми смо
би ли емо тив но ис пра жње ни по -
сле три јум фа над Пар ти за ном
и пла си ра ња на фај нал фор Ку -
па Ср би је. Че сти там мо јим
мом ци ма на још јед ном ве ли -

чан стве ном три јум фу. Од лич -
но су игра ли у дру гом по лу -
вре ме ну. Они су пра ви хе ро ји,
они пи шу но ву ру ко мет ну исто -
ри ју. Ка ко год да се за вр ши ова
се зо на, ја сам по но сан на њих
и по но сан сам што сам њи хов
тре нер. Цео клуб функ ци о ни -
ше сјај но, ни шта ово ни је слу -
чај но. У Ди на мо се ула же по -
след њих де се так го ди на, љу ди
у упра ви зна ју свој по сао, ве -
ли ки рад је иза свих нас. Ве ли -
ки хен ди кеп за нас пред ста -
вља по вре да Вуч ко ви ћа, али он
је ве ли ки бо рац, пра ви при мер
спор ти сте, Не мац – ка ко га ја
зо вем, и ве ру јем да ће би ти
спре ман за нај ва жни је окр шаје.

Пред сто ји нам дер би у Шапцу
про тив дру го пла си ра не Ме та -
ло пла сти ке. Овај меч до ла зи у
пра во вре ме, пред за вр шни тур -
нир Ку па, да ви ди мо где смо у
овом тре нут ку – вр ло емо тиван

мо но лог одр жао је тре нер Ди -
на ма Иван Пет ко вић на кон -
фе рен ци ји за но ви на ре одр жа -
ној по сле утак ми це.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма
„жу то-цр них” био је Ми лош
Ко ста ди но вић, ко ји је по сти -
гао осам го ло ва, док је Не над
Вуч ко вић се дам пу та био пре -
ци зан. По пет пу та су Ми лош
Ба ру џић и Јо ван Сто ја но вић
са вла да ли про тив нич ког гол -
ма на, а Иван Ди ми три је вић је

то ус пео че ти ри пу та. Ми лош
Са вић је по сти гао три го ла, Ни -
ко ла Је зди ми ро вић два, а Иван
Дис тол је дан. Сјај ни су би ли и
гол ма ни Де јан Зла та но вић и
Ни ко ла Ра до ва но вић, ко ји је
ус пео да од бра ни и је дан сед -
ме рац.

Кру ше вљан ке од не ле
бодове

Ру ко ме та ши це ЖРК Пан че ва
су у 14. ко лу Су пер Б ли ге из -
гу би ле на свом те ре ну од кру -
ше вач ког На прет ка са 20:22
(6:11).

Ду го су се „ис пи ти ва ле сна -
ге” у овом ду е лу, па су гле да о -
ци пр ви по го дак ви де ли тек у

сед мом ми ну ту, ка да је На та -
ша Мо ра ча нин до ве ла Пан чев -
ке у вођ ство. Од тог мо мен та
Кру ше вљан ке су пре у зе ле кон -
тро лу над утак ми цом и за го -
спо да ри ле те ре ном Ха ле

спорто ва на Стре ли шту, па су
на од мор оти шле с пет го ло ва
„ви шка” – 6:11.

Пред во ђе не ка пи те ном Све -
тла ном Ни чев ски, Пан чев ке су
у дру гом по лу вре ме ну за и гра -
ле бо ље. Очи глед но да је тре -
нер Мар ко Кр стић у па у зи имао
шта да ка же сво јим ру ко ме та -
ши ца ма, јер је пред ност го -
шћи по че ла на гло да се то пи.
До ма ће су сти гле на два го ла
за о стат ка, али ни су има ле сна -
ге да пот пу но пре о кре ну ток
утак ми це.

Ива на Ар сић је са осам по -
го да ка би ла нај е фи ка сни ја у
ре до ви ма ЖРК Пан че ва. Це -
ца Ни чев ски је по сти гла пет
го ло ва, а Та ма ра Пет ко вић три.
Ма ри ја Ми ли че вић и Ива на
Цве ти но вић би ле су пре ци зне
по два пу та, а по јед ном су се
у ли сту стре ла ца упи са ле
Невена Џе лај ли ја и На та ша
Мо ра ча нин.

Де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Мар ко Кр стић би ће и на -
ред ног ви кен да на ве ли ком ис -
ку ше њу, јер ће у Ин ђи ји од ме -
ри ти сна ге с фа во ри зо ва ним
Же ле зни ча ром.

Пра ви ју жно ба нат ски дер би

По сле ду ге зим ске па у зе про -
шлог ви кен да је утак ми ца ма
12. ко ла на ста вље на пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Пр вој
ли ги гру па „Се вер”. Очи по -
кло ни ка игре с ле пљи вом лоп -
том, бар ка да је овај ранг у
пи та њу, упр те су у Ја бу ку, чи -
ји су ру ко ме та ши је се њи део
за вр ши ли на дру гом ме сту, са
два бо да ма ње од дру го пла си -
ра ног Сив ца.

Же ља свих у овом пра вом
ру ко мет ном ме сту је сте да се
њи хо ви ми ље ни ци пла си ра ју у
Су пер Б ли гу, а по сле пр вог
про лећ ног ко ла – на до бром су
пу ту. У Ја бу ци је про шлог ви -
кен да оруж је мо ра ла да по ло -
жи вр ло до бра еки па Ба нат -
ског Кар лов ца, ко ју су мом ци
тре не ра Иго ра Шу ло ви ћа са -
вла да ли са 27:24 (13:9).

Пи та ње по бед ни ка ни је се
по ста вља ло ни јед ног тре нут ка.
Иа ко су го сти пр ви до шли у
вођ ство, на кри ли ма сјај них
по те за и ефект них го ло ва Ан -
то ни ја Тур ко ви ћа и Не на да Ер -
ва ћа ни на, Ја бу ча ни су вр ло бр -
зо ства ри по ста ви ли на сво је
ме сто. До ма ћи су има ли пред -
ност и од пет го ло ва (9:4) у 16.
ми ну ту, Кар лов ча ни су ус пе ли
да се при бли же на 9:8 три ми -
ну та ка сни је, али то је би ло све
од њих у овој утак ми ци.

Сви мом ци ко ји су про шлог
пет ка но си ли зе ле ни дрес Ја -
бу ке за слу жу ју по хва ле за при -
ка за но. Нај е фи ка сни ји, са по
шест го ло ва, би ли су Ан то ни је
Тур ко вић, Не над Ер ва ћа нин и
Да вид Пе шић. Ми лан Ко не ски
је три пу та био пре ци зан, а Јо -
ван Кр стев ски, Дра ган Ми лен -
ко вић и Иван Пе шко по два
пу та су по го ди ли мре жу ри ва -
ла. Од лич ни су би ли и гол ма -
ни Ни ко ла Ми та нов ски и Ми -
лош Јан дрић.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

САМО ЈЕ ДАН БОД 
С ПРОЛЕЋНЕ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ

МЛАДОСТ ИЗ ОМОЉИЦЕ

„ФИ ЛИ ЈА ЛА” ДИ НА МА 1945

Про шле сед ми це је пот пи сан уго вор о са рад њи из ме ђу

фуд бал ских клу бо ва Ди на мо 1945 и Мла дост из

Омољи це.

Са рад ња је до го во ре на на свим ни во и ма, а по себ но се

од но си на то да мла ди фуд ба ле ри Ди на ма 1945 игра ју и

сти чу нео п ход но ис ку ство у ти му из Омо љи це, али и кроз

утак ми це у Вој во ђан ској ли ги.

То ком про те клих се зо на, уз обо стра ни до го вор, мно ги

игра чи из Пан че ва но си ли су дрес клу ба из Омо љи це, а

са да су у пр вом ти му „бр зог во за”.

Уго вор о са рад њи Ди на ма 1945 и Мла до сти пот пи са -

ли су ди рек то ри Ду шан Бе лић и Дра ган Лу кић.

У 54. минуту у
шеснаестерцу 
Дунава срушен је
Радисављевић, а
сигуран реализатор
најстроже казне био
је капитен
Железничара 
Данило Ковачевић.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–КЛЕК
петак, 18 сати

ПРВА ЛИГА
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – СЛАВИЈА
недеља, 13.45

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Шабац: МЕТАЛОПЛАСТИКА–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Сомбор: РАВАНГРАД–ДОЛОВО
мушкарци

Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ЈАБУКА
Шид: РАДНИЧКИ–ДОЛОВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ДАЛМАТИНАЦ

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ
субота, 18.30

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Кула: ХАЈДУК – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: МЛАДОСТ–ШИМАНОВЦИ
субота, 17.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПАРТИЗАН
субота, 19 сати
Панчево: ДИНАМО–РАДНИЧКИ
недеља, 16.30

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (СМ)
субота, 14.30
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ
недеља, 14.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–БЕГЕЈ
недеља, 14.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Паланка: ДУНАВ–СТРЕЛА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВУЛТУРУЛ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДОЛИНА
Старчево: БОРАЦ – ВОЈВОДИНА (С)
Дебељача: СПАРТАК–СЛОГА

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – НОВИ ПАЗАР 35:21

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–НАПРЕДАК 20:22

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–ТЕМЕРИН 20:18
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ 27:24
Јабука: ДОЛОВО–МЛАДОСТ 27:29

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Сента: СЕНТА – ОРК ПАНЧЕВО 32:32

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Земун: МЛАДОСТ–ТАМИШ 80:73

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – КРИС КРОС 69:55

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Војка: ШИМАНОВЦИ–ДИНАМО 80:90
Голубинци: ЈАДРАН–ЈЕДИНСТВО 80:68
Рума: РУ КОШ – МЛАДОСТ 79:76

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Пазова: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945 2:0
С. Бановци: ДУНАВ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ 4:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА 1:0
Падина: ДОЛИНА–БОРАЦ 0:1
Гребенац: ВУЛТУРУЛ – ЈЕДИНСТВО (К) 0:0
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА 1:6
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (У) 4:1
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Shinkman

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1: Дг1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Мла ди џу ди сти из на шег гра -
да и око ли не би ли су ве о ма ак -
тив ни про шлог ви кен да, јер су
уче ство ва ли на два зна чај на
тур ни ра.

У су бо ту, 9. мар та, у Бе о -
гра ду је одр жа но над ме та ње

под на зи вом „Сло бо дан Ракић
Ца кан”. У кон ку рен ци ји 442
бор ца над ме та ли су се и чла -
но ви ЏК-а Је дин ство из
Качаре ва, ЏК-а Ди на мо и 
ЏК-а „Ака де ми ја Јо чић” из
Стар че ва.

Нај вред ни ји тро феј за слу жио
је Или ја Ан ђе ло вић, сре бром се
оки тио Пе тар Но ва ко вић, а
брон зе су за слу жи ли: Не ма ња
Ђу ри шић, Кри сти јан и Алек са
Лех ни и Ми лош Бо жић. У кон -
ку рен ци ји мла ђих по ле та ра ца
сви уче сни ци су до би ли ме да -
ље као под стрек за да љи рад.

Већ су тра дан „Кри стал на дво -
ра на” у Зре ња ни ну би ла је до -
ма ћин 37. ме ђу на род ног тур -
ни ра „8. март”, на ко јем су

тако ђе уче ство ва ли так ми ча ри
ЏК-а Је дин ство, ЏК-а Ди на мо
и ЏК-а „Ака де ми ја Јо чић”.

Злат не ме да ље су осво ји ли:
Кри сти јан Лех ни, Ни ко ла Ра -
да нов, Ма те ја Илић и Ми хај ло
Ан ђе ло вић. Сре бром су се оки -
ти ли: Урош Ђу ри шић, Го луб
Стри гић, Фи лип Ћи рић, Ни -
ко ла Мир ко вић, Пе тар Но ва -
ко вић и Ни ко ли на То шић, а
брон зе су за ра ди ли Жељ ко
Цвет ко вић и Ла зар Ђо ва не ли. 

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

БО РЕ СЕ ЗА МЕ ДА ЉУ

До кра ја над ме та ња у
КЛС-у још јед но ко ло

Су пер ли га стар ту је 
за ме сец да на

Утак ми ца ма прет по след њег, 25.
ко ла пр вен стве на тр ка за бо -
до ве у Ко шар ка шкој ли ги Ср -
би је ушла је у сам фи ниш. До
кра ја шам пи о на та оста ла је још
јед на рун да, ко ја ће би ти на
про гра му сле де ћег ви кен да. За
еки пе ко је су обез бе ди ле пла -
сман у Су пер ли гу по том сле ди
јед но ме сеч на па у за, па на ста -
вак ис ку ше ња, али и уз бу ђе ња
за на ви ја че. За хва љу ју ћи КК-у
Та миш љу би те љи спор та у на -
шем гра ду и ове го ди не би ће у
при ли ци да у свом гра ду ви де
нај ква ли тет ни је срп ске еки пе
и уче сни ке АБА ли ге...

Мом ци ко је пред во ди тре нер
Бо јан Јо ви чић про шлог ви кен -
да су го сто ва ли у Зе му ну, где су
се са ста ли с до ма ћом еки пом,
ко ја ће се до по след њег ко ла бо -
ри ти за пла сман у ода бра но дру -
штво срп ске ко шар ке, та мо где
је тим из на шег гра да се би одав -
но обез бе дио ме сто.

Оп те ре ће ни пе хо ви ма у ви -
ду по вре да, ко је су бу квал но
де сет ко ва ле тим, Ду шан Кне -
же вић и ње го ви са и гра чи до -
бро су се бо ри ли про тив до ма -
ћи на, али... Мла дост –Та миш
80:73, по че твр ти на ма: 23:17,
18:21, 21:16 и 18:19.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ВРЕ МЕ ЈЕ ЗА ПРЕ ДАХ

У овом ду е лу ни је би ло мо -
гу ће на слу ти ти по бед ни ка до
са мог кра ја утак ми це, ка да су
до ма ћи ко шар ка ши ипак за -
слу же но сти гли до вред ног три -
јум фа. Та миш су пред во ди ли
из ван ред ни Алек сан дар Ил кић
и ка пи тен Ду шан Кне же вић,
али то ни је би ло до вољ но да
би се у су бо ту уве че са вла да ла
од лич на Мла дост.

– До ма ћи тим је од по чет ка
утак ми це знао шта хо ће и ка -
ко да до ђе до свог ци ља. За и -
ста не мо гу ни шта да за ме рим

мо јим игра чи ма. Не тра жим
оправ да ње за по раз, али по вре -
де су нас де сет ко ва ле. Хва ла
овим мом ци ма, ко ји су ску пи -
ли сна гу и по вре ђе ни иза шли
на те рен. Игра ли су и пре ко
гра ни це бо ла. Оста је нам још
јед но ко ло, те шко ис ку ше ње,
јер нам у го сте до ла зи ли дер
из Чач ка. По том сле ди па у за
од ме сец да на, у пра ви час, да
се опо ра ви мо и при пре ми мо
за над ме та ња у Су пер ли ги –
ре као је тре нер Та ми ша Бо јан
Јо ви чић на кон фе рен ци ји за

но ви на ре одр жа ној од мах по -
сле утак ми це у Зе му ну.

Да кле, у су бо ту, 16. мар та,
од 18.30, Та миш у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту игра про -
тив ча чан ског Бор ца, јед ног од
нај бо љих ти мо ва у Ср би ји. Не
тре ба сум ња ти да ће то би ти
још јед на из ван ред на ко шар -
ка шка пред ста ва, а због све га
што су при ка за ли до са да, као
и због пла сма на у Су пер ли гу,
мом ци тре не ра Бо ја на Јо ви чи -
ћа сва ка ко за слу жу ју ве ли ку
по др шку с три би на.

ОСНОВ НИ И ПРО ШИ РЕ НИ 
СИСТЕМАТ СКИ ПРЕ ГЛЕ ДИ ЗА УЧЕ ШЋЕ 

У СПОРТ СКИМ АК ТИВ НО СТИ МА

ОСНОВ НИ И ПРО ШИ РЕ НИ 
СИСТЕМАТ СКИ ПРЕ ГЛЕ ДИ ЗА УЧЕ ШЋЕ 

У СПОРТ СКИМ АК ТИВ НО СТИ МА

ОР ДИ НА ЦИ ЈА ЗА СПОРТ СКУ МЕ ДИ ЦИ НУ
„ПАН ЧЕ ВАЦ СПО РТ”

НО ВО У НА ШЕМ ГРА ДУ, ОД 1. МАР ТА

ОР ДИ НА ЦИ ЈА ЗА СПОРТ СКУ МЕ ДИ ЦИ НУ
„ПАН ЧЕ ВАЦ СПО РТ”

Заказивање радним данима од 7 до 14 сати.
Информације на телефон 013/21-90-900.Вука Караџића 1

АН ДРЕЈ НАЈ БО ЉИ

Нај мла ђи тре ће ка те гор ник Шах
клу ба „Аље хин”, ше сто го ди -
шњи Ан дреј До бри чан, оства -
рио је сја јан ре зул тат на ве ли -
ком тур ни ру ко ји је одр жан
про шлог ви кен да у Ско пљу.

У кон ку рен ци ји де ча ка до
осам го ди на осво јио је по бед -
нич ки пе хар, јер је три јум фо -
вао у свих се дам пар ти ја. 

СУ ПЕР КЛИН ЦИ
Так ми ча ри Ка ра те клу ба Омо -
љи ца има ли су мно го успе ха
на тур ни ру ко ји је не дав но одр -
жан у Су бо ти ци.

Нај вред ни ји тро феј при пао
је ка та-ти му пи о ни ра (Жив ко -
вић, Пе рић, Мит ков ски), а еки -
па де вој чи ца за слу жи ла је сре -
бро (Ј. На ка ра да, А. То па ло -
вић, С. Чи сар). Дру го ме сто
осво ји ла је пр ва еки па ка де та
из Омо љи це (Пе рић, Мит ков -
ски, Јо ва но вић), а дру ги тим је
за ра дио брон зу (Пе рић, Јо ва -
но вић, Сте фа но вић).

У по је ди нач ној кон ку рен ци -
ји Ан дреа То па ло вић је осво -
ји ла сре бро, а брон за ма су се
оки ти ли Са ра Чи сар, Ја на На -
ка ра да и Јо ван Сте фа но вић.

ЗА ДЕЧ ЈИ ОСМЕХ
У не де љу, 10. мар та, одр жа на
је тра ди ци о нал на тр ка „За деч -
ји осмех”, ко ја је оку пи ла ве -
ли ки број атле ти ча ра, а све с
ци љем по мо ћи ма ли ша ни ма

без ро ди тељ ског ста ра ња у Деч -
јем се лу у Срем ској Ка ме ни ци.

Пан че вач ка Па но ни ја је у ве -
ли кој кон ку рен ци ји осво ји ла
шест ме да ља, а клуб из на шег
гра да је ста нов ни ке Деч јег се -
ла да ро вао гар де ро бом и слат -
ки ши ма.

Злат не ме да ље су осво ји ле
Ни на Штр каљ и Ана Дра го је -
вић, док су се Зан ди и Лај чи
Штр каљ и Урош Осто јин оки -
ти ли сре бром, а брон зу је за -
слу жио Ни ко ла Бор ка. За па же -
ни су би ли и: Сте фан Ла зић,
Ни ко ла Ме дан, Но вак Маг да,
Пе тар Се ку ло вић, Ива на Цу кић,
Еми ли ја Не дељ ков ски и Ва лен -
ти на и Вла ди мир Мир ков.

Стране припремио

Александар
Живковић
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Милица Тимић,
гимназијалка:

     – Овог викенда 
ћу ићи на прославу
осамнаестог
рођендана код
другарице. Планирам
и да се спремам за
такмичење из 
српског језика.

Немања Бадрљица,
гимназијалац:

     – Тренираћу и у
суботу и у недељу. 
Поред тога ћу и учити,
због предстојећих
контролних задатака. 
У суботу увече идем 
на рођендан.

Никола Јовичић,
гимназијалац:

     – Преко викенда
ћу поновити
новонаучено 
градиво. У недељу 
ћу изаћи 
с другарима.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Космос у твом срцу
У том граду ја се бојим, лица су ми непозната.

    У том граду ја се кријем зато тражим излаз сада.

    У овом граду сви су луди.

    Ја сам јунак који бежи, ја сам вечност која тражи.

    Ја сам циркус, пун сам мрака, ја сам шешир препун глава.

    Ја сам дно, морем пловим, ја сам Кафка, сав у белом.

    Ја сам систем, баш сам добар, ја сам блато које сија.

    Ја сам космос у твом срцу, ја сам око сво без вида.

Људи знају само оно што им се каже
Неколико корака само напред, слободно.

    Почело је спремање прилично је комотно.

    Не постоје планови, нити неке заштите, једна реч је

довољна, може све да покрене.

    Људи верују само оно што им се каже.

    Спавали су цео дан, помало су одсутни.

    Све те људске потребе нису тако наивне.

    Можда треба пробати уназад се кретати,

    постало је нормално да сви носе кациге.

Ви сте људи
Посматрам вас скоро тајно, изнад неба опис пружам.

    Ефекти су звона стара, ја их пазим сваког дана.

    Опијени ваши снови и арсенал простих речи.

    Разне расе, разне класе, намерно вас праве таквим.

    Ви сте људи тако мали, вама увек нешто фали.

    Ја сам шпијун ове зграде, урбана сам трансверзала.

    Доброта је мени мана, срећа моја тако мала.

    Најбољи сам када спавам, изазов сам, слуга вама.

Текст и музика: „Обојени програм”

У Ин ђи ји је про шлог ви кен да одр жа но
Пр вен ство Вој во ди не у ка ра теу за по ле -
тар це, пи о ни ре и на де, на ко јем су ма -
ли бор ци из на шег гра да оства ри ли из -
ван ред не ре зул та те.

КК Мла дост је имао сво је пред став -
ни ке и у по је ди нач ним и екип ним ме -
че ви ма у ка та ма и бор ба ма.

Злат не ме да ље су осво ји ли Та ра Ђур -
ђе вић, Са ра Жу нић и ка та-ти м на да

(Ми ли ца Дра ги че вић, На та ша Пап Мар -
ко вић и Ана Ту бић). Сре бр на од лич ја
су за ра ди ли Ка та ри на Пе тро вић, Со фи -
ја Сте фа но вић и тим жен ских на да у
бор ба ма (Ми ли ца Ама но вић, Ка та ри на
Пе тро вић, Са ра Жу нић и Та ра Ђур ђе -
вић), а брон за ма су се оки ти ли: Мар ко
Ми лу ти но вић, Та ма ра Га ври ло вић, Јо -
ва на Та та ров, Ми ли ца Дра ги че вић, Дра -
га на Ма цу ра и тим пи о ни ра у бор ба ма

(Ми лош и Мар ко Ми лу ти но вић, Ни ко -
ла Ја во рац и Ма рио Ди ми три је).

Низ успе ха су на ста ви ли и нај мла ђи
так ми ча ри Ка ра те клу ба Ди на мо.

Злат не ме да ље су осво ји ли: Лу ка До -
бро та, Ма те ја Сте па нов, Ан то ни је Ћу -
ли брк и Бо ри сав Је вре мо вић. Сре бро су
за слу жи ли Ог њен Бо јо вић, Вук Вор ка -
пић и Бог дан Здрав ко вић, а брон зом се
оки тио Ла зар Ни ко лић. А. Ж.

ПО КРА ЈИН СКО НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ МЛА ЂИХ КА РА ТИ СТА

МА ЛИ ША НИ „ОСВО ЈИ ЛИ” И ИН ЂИ ЈУ

Се зо на стар ту је 27. апри ла

Бор ко вић кре ће у лов 
на ти ту лу

Наш су гра ђа нин, нај бо љи срп ски ау то -
мо би ли ста Ду шан Бор ко вић и у овој се -
зо ни ће се над ме та ти у европ ском TCR
шам пи о на ту и бо ри ће се за ти ту лу нај -
бо љег во за ча на Ста ром кон ти нен ту.
Наш ас ни је ме њао до бит ну ком би на -
ци ју, па ће и ове го ди не на сту па ти као
во зач НИС –Пе трол реј синг ти ма, у са -
рад њи с „Target Competition” ти мом, у
ау то мо би лу „хјун даи” с бро јем 62.

Не ко ли ко ти мо ва и раз ли чи тих шам -
пи о на та же ле ло је да ан га жу је Бор ко -
ви ћа то ком па у зе, али ви со ки Пан че -
вац ни је имао ни ка кву ди ле му, па је
по ве ре ње по но во дао „Target Competi-
tion” ти му, ко ји је упра во за хва љу ју ћи

од лич ним во жња ма на шег аса осво јио
дру го ме сто у тим ском над ме та њу TCR
Евро па 2018.

– „Тар гет” је у про шлој се зо ни по ка -
зао про фе си о нал ност и огром но ис ку -
ство. Од лич но смо се на шли и уи гра ли,
„хјун даи” ми је сјај но ле гао и си гу ран
сам да ова го ди на мо же би ти са мо бо -
ља. Ни је би ло дво у мље ња ни око шам -
пи о на та. TCR Евро па ну ди ве ли ке мо -
гућ но сти, а кон ку рен ци ја је из у зет но
ја ка. Ап со лут но сам спре ман да ово бу -
де мо ја го ди на – ре као је Бор ко вић.

Се зо на у но вом шам пи о на ту стар ту је
27. апри ла, на ста зи „Хун га ро ринг” у
Ма ђар ској, а до кра ја го ди не Бор ко ви -
ћу пред сто ји укуп но че тр на ест тр ка. За -
вр шни ца шам пи о на та је 12. и 13. ок то -
бра на ста зи у Мон ци.

Наш ау то мо би ли ста оче ку је спек та -
ку ла ран по че так шам пи о на та на „Хун -
га ро рин гу”, ко ји тра ди ци о нал но оку пи

нај ви ше пу бли ке, ме ђу ко јом има и
мно го фа но ва из Ср би је, док је за вр -
шни ца ре зер ви са на за Бар се ло ну и Мон -
цу, го то во као и про шле го ди не, са мо
обр ну тим ре дом.

– Ре као бих да су упра во то ста зе на
ко ји ма сам спле том углав ном не спорт -
ских окол но сти остао без ти ту ле. На дам
се да ће ове го ди не све би ти мно го бо ље,
а ја ћу, као и до са да, да ти све од се бе по
пи та њу во жње – до дао је Бор ко вић.

Бор ко вић је за хва лио сво јој зе мљи и
Гра ду Пан че ву на ве ли кој по др шци, Аген -
ци ји за без бед ност са о бра ћа ја као сво јим
парт не ри ма и спон зо ри ма: ком па ни ји
„НИС – Га спром њефт” и Ау то-мо то са -
ве зу Ср би је. Пу лу спон зо ра се ове го ди не
при дру жи ла и лук сем бур шка гру па ци ја
„Ау то дис”, ко ја је из ри чи то из ра зи ла же -
љу да по др жи срп ског ау то мо би ли сту
због ре зул та та ко је је по сти гао то ком
про шле се зо не. А. Живковић

ПРЕД ПО ЧЕ ТАК ЕВРОП СКОГ TCR ШАМ ПИ О НА ТА

НЕ МЕ ЊА СЕ ТИМ КО ЈИ ПО БЕ ЂУ ЈЕ

КК Динамо КК Младост


