
Градско
веће

Немци улажу 

60 милиона евра

» страна 5

цена 40 динара

Тема броја
Паре кроз Панчево

пролазе на бициклу

» страна 7

Хроника
Ана Хлавати: Кад

епилепсију доживиш

као благослов

» страна 8

Друштво
Како да припремите

дете за упис у 

први разред

» страна 9

Записи
Богдан Ибрајтер Тане:

Чувајте своје 

добре људе

» страна 10

Култура

Које књиге читају

Панчевци

» страна 12

Фото-репортаже
Сланином на

холестерол

» страна 25

Спорт
Само победе – 

ништа друго!

» страна 27

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  22 .  ФЕБРУАРА 2019.Број 4803, година CL

ВЛА ДА ОБ У СТА ВИ ЛА НА СТА ВУ У ШКО ЛА МА, А ВР ТИ ЋИ РА ДЕ

КОЦ КА ЊЕ ЗДРА ВЉЕМ НА ШЕ ДЕ ЦЕ
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Троје преминулих од
грипа у нашем граду
» страна 3

Граду од Покрајине
100 милиона динара
» страна 4

СТАДОСТАДО

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.

Лекари сма тра ју да ова
ме ра Вла де, огра ни че на
на са мо не де љу дана,
неће да ти жељене
резулате

Сти че се ути сак да су на
овај на чин ми ни стри са мо
еле гант но из бе гли да се
за ме ре по сло дав ци ма

Вла да Ре пу бли ке Ср би је пре по ру чи -
ла је ло кал ним вла сти ма да се школ -
ски рас пуст у свим основ ним и сред -
њим шко ла ма про ду жи за се дам да на

због епи де ми је гри па. Над ле жни у
др жа ви по се гли су за овом ра ди кал -
ном ме ром ка ко би се ус по ри ло ши -
ре ња гри па ме ђу школ ском де цом.
Ми ни стри су по шли од про це не да
ће епи де ми ја по тра ја ти још ове не де -
ље, а да ће на кон то га удар гри па по -
че ти да је ња ва. Ме ђу тим, ле ка ри са
Ин фек тив ног оде ље ња пан че вач ке
бол ни це са оп шти ли су да оче ку ју да
се по ве ћан број обо ле лих за др жи до
кра ја мар та.

Ле ка ри зна ју да је по треб но да де -
ца три не де ље из бе га ва ју гру пу, од но -
сно да не до ла зе на на ста ву, да би
епи де ми ја ста ла. Они сто га сма тра ју
да ова ме ра Вла де, огра ни че на на са -
мо не де љу да на, не ће да ти же ље не

ре зул та те. Исти на, оста вље на је мо -
гућ ност да на ста вак школ ске го ди не
на осно ву но вих ана ли за епи де ми о -
ло га по но во бу де од ло жен...

Но ако од лу ка ми ни ста ра и не бу де
има ла ефек та кад је грип у пи та њу,
она ће се сва ка ко од ра зи ти на ква ли -
тет на ста ве и сва -
ко днев ни жи вот
ђа ка. Тим пре што
је Ми ни стар ство
про све те са оп шти -
ло и да не ће про -
ду жа ва ти школ ску
го ди ну. То зна чи
да ће се ра ди ти и
су бо том. Уз већ по -
сто је ће рад не су -
бо те, так ми че ња и
дру ге ак тив но сти
пла ни ра не за овај
дан, ђа ци ма је у
прак си ви кенд
скра ћен на је дан
дан све до ле та...

У нај не по вољ ни -
јем по ло жа ју су ма -
ли и ве ли ки ма ту -
ран ти, ко ји уз све
ово још мо ра ју да
се при пре ма ју за
упис у сред ње шко -
ле и на фа кул те те.

Ово ни је пр ви
пут да се од ла же по че так но вог по лу -
го ди шта или об у ста вља на ста ва у Ср -
би ји због ван ред них окол но сти. Не -
ка да, на и ме, за и ста ни је мо гу ће ор га -
ни зо ва ти на ста ву – се ти мо се по пла -
ва и ве ли ког сне га од пре не ко ли ко
го ди на. Али ово го ди шњи грип...

Не до у ми цу иза зи ва чи ње ни ца да
од по чет ка епи де ми је ни ко ни је пред -
ло жио за тва ра ње деч јих вр ти ћа! Иа -
ко је став стру ке ја сан: Све тла на Ка -
нач ки Стан ко вић, за ме ни ца на чел ни -

ка Деч јег оде ље ња пан че вач ке бол -
ни це, ре кла је за про шли број „Пан -
чев ца” да тре ба ре ду ко ва ти дру штве -
не ак тив но сти де це и из бе га ва ти од -
ла зак ма ли ша на у игра о ни це и на
дру га ме ста где вла да ве ли ка гу жва.

Исти на, Вла да не за бра њу је гра до -
ви ма и оп шти на ма
да пре ду зму ову ме -
ру – пре пу ште но је
оп штин ским и
град ским већ ни ци -
ма да са ми про це -
не си ту а ци ју и до -
не су од лу ку. Али
сти че се ути сак да
су на овај на чин
ми ни стри са мо
еле гант но из бе гли
да се за ме ре по сло -
дав ци ма.

Јер, за тва ра ње
вр ти ћа има це ну
ко ја се пре ци зно
из ра жа ва у ди на -
ри ма. Или еври ма...
Јед но став но, ро ди -
те љи ко ји не ма ју
ко ме да по ве ре де -
цу на чу ва ње, не ће
до ћи на по сао.

Ма ме и та те за -
то, на сво ју од го -
вор ност, ша љу ма -

ли ша не ме ђу њи хо ве дру га ре, иа ко
би их, на рав но, ра ди је оста ви ли код
ку ће док грип не про ђе.

Ово је још је дан при мер да у др жа -
ви не по сто ји ја сно де фи ни сан план
за пре ва зи ла же ње очи глед них и озбиљ -
них про бле ма, као што је епи де ми ја
гри па. По вр шно, без ја сне стра те ги је,
др жа ва је оста ви ла гра ђа не на це ди -
лу, при ну див ши их да се коц ка ју здра -
вљем сво јих ма ли ша на.

З. Станижан



ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Центар центра.

У центру града ових дана

Снимио: Милан Шупица

Петак, 22. фебруар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Има 1150 раз ло га 
да по мог неш

Рак је бо лест то ли ко стра шна да о њој ни ко не во ли ни да ми сли,
ни да го во ри, ни да чи та. Има мо осе ћај да ће мо га, ако га са мо
спо ме не мо, при зва ти. Чак и кад љу ди обо ле, че сто по ку ша ва ју
да пред при ја те љи ма и по зна ни ци ма из бег ну из го ва ра ње те гро -
зо мор не ре чи. „Оно нај го ре”, про ша пу та ће мно ги. „Зло твор”,
про пу сти ће кроз зу бе не ки. Би ло ка ко би ло, он ће је зу и сту ден у
жи ла ма иза зи ва ти и на да љи ну и на бли зи ну, све док му се не
на ђе ле ка.

Од свих „зло тво ра” овог све та нај го ри је и нај цр њи онај што
уда ра та мо где не би смео – на де цу. И ду ша и те ло нам се згр че
кад на ње га и по ми сли мо. Не ма ту жни је при че у три ре чи од оне
ко ја гла си: „Де те има рак”. Ипак, о ово ме мо ра ју и да ми сле и да
го во ре они ко је је та су ро ва суд би на за де си ла – та де ца, њи хо ви
ро ди те љи, род би на, њи хо ви ле ка ри. И ко ли ко год цр на би ла, мо -
ра ли би смо о овој те ми да по раз ми сли мо и сви ми. И да се не за -
др жи мо на то ме, већ да де ла мо – да по мог не мо. Јер не де ша ва се
то та мо не где да ле ко не ком дру гом. Стра шна је чи ње ни ца да сва -
ке го ди не у све ту ви ше од 160.000 де це обо ли од не ког об ли ка ма -
лиг ног ту мо ра, а ви ше од 90.000 де це умре од ра ка.

У на шој зе мљи се сва ке го ди не, у про се ку, от кри је 314 де це оба
по ла уз ра ста до де вет на ест го ди на с не ким об ли ком ма лиг не бо -
ле сти. И сва ке го ди не око пе де се то ро де це у Ср би ји из гу би бит ку.
По да ци Ре ги стра за рак За во да за јав но здра вље Пан че во за по -
след њу де це ни ју по твр ђу ју да у Ју жно ба нат ском окру гу у про се ку
го ди шње сед мо ро де це обо ли, а дво је на жа лост не успе да по бе ди
бо лест. Нај че шћи ма лиг ни ту мо ри код де це у на шем окру гу су
акут не ле у ке ми је и лим фо ми, за тим ма лиг не бо ле сти ло ка ли зо -
ва не на мо згу, ко сти ма, ме ким тки ви ма, бу бре зи ма и го на да ма.

Ме ђу на род на кон фе де ра ци ја Удру же ња ро ди те ља де це обо ле ле
од ра ка уста но ви ла је 2002. го ди не 15. фе бру ар као Ме ђу на род ни
дан де це обо ле ле од ма лиг них бо ле сти с ци љем еду ка ци је и ефи -
ка сног спро во ђе ња ме ра ко је ће омо гу ћи ти ра ну ди јаг но сти ку,
аде кват ну те ра пи ју, ре ха би ли та ци ју и бо љи ква ли тет жи во та обо -
ле лих. Да нас се тај да тум обе ле жа ва у ви ше од 85 зе ма ља ши ром
све та, ра чу на ју ћи и на шу.

На ци о нал но удру же ње ро ди те ља де це обо ле ле од ра ка (НУР ДОР),
ко је де ци из Ср би је ко ја има ју рак и њи хо вим по ро ди ца ма пру жа
прак тич ну, ма те ри јал ну и емо тив ну по др шку, сва ког 15. фе бру а -
ра тра ди ци о нал но ор га ни зу је ху ма ни тар не ску по ве на ули ца ма,
тр го ви ма и ше та ли шти ма у ви ше од три де сет гра до ва ши ром зе -
мље. Њи хов циљ је да по ка жу да нај мла ђи су пер хе ро ји ко ји се бо -
ре са овом нај те жом бо ле шћу ни су са ми, али и да по зо ву све нас
да им бу де мо по др шка, и то не са мо та ко што ће мо их се јед ном
го ди шње се ти ти, већ кроз кон крет на де ла.

Ако се пи та те шта мо же те да учи ни те за ове клин це, ево јед ног
од од го во ра. НУ Р ДОР је по во дом 15. фе бру а ра по кре нуо кам па њу
под сло га ном „И ја се бо рим”, чи ји је циљ при ку пља ње сред ста ва
за но ву ро ди тељ ску ку ћу у Бе о гра ду, на ме ње ну по ро ди ца ма с ма -
ли ша ни ма обо ле лим од ра ка ко је из ма њих сре ди на до ла зе на ле -
че ње у пре сто ни цу, а ни су у мо гућ но сти да обез бе де сме штај. Бе -
о град је, ина че, нај ве ћи ди јаг но стич ки и те ра пиј ски цен тар
пе ди ја триј ске он ко ло ги је код нас, с нај ве ћим бро јем ма лих па ци -
је на та ко ји се ту ле че. На жа лост, све је ви ше оних ко ји ма је ова -
ква вр ста по др шке по треб на, а ка па ци те ти НУР ДОР-а тре нут но
ви ше ни су до вољ ни. А има ли не што што ви ше тре ба бо ле сном
де те ту ко је до ла зи на те ра пи ју у не по зна ту сре ди ну од то га да су
ма ма и та та уз ње га? Има ли шта по треб ни је ро ди те љи ма од то га
да сва ки мо гу ћи тре ну так про ве ду крај свог нај во ље ни јег би ћа и
бу ду му по др шка и уте ха? То ли ко је ва жно да им то омо гу ћи мо!

До на ци ју за из град њу ро ди тељ ске ку ће за нај мла ђе а нај ве ће
бор це у Ср би ји мо же те да ти сла њем СМС по ру ке на број 1150.
Це на по ру ке из но си 100 ди на ра. Уко ли ко же ли те да до ни ра те ви ше
нов ца или да по мог не те на не ки дру ги на чин, бро је ве жи ро ра чу на
и све до дат не ин фор ма ци је мо же те про на ћи на сај ту НУР ДОР-а
www.nurdor.org.

У пра ву сте, у Ср би ји ни шта но во: вла сти и по ли тич ке стран ке
се ме ња ју, а ми и да ље ле чи мо де цу СМС-ом. Не ка вам то ипак не
бу де из го вор да не по ша ље те бар је дан.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Драгана Кожан

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.

„Ре пу блич ки ин спек тор за за -
шти ту жи вот не сре ди не Је ле на
Стан ко вић на ло жи ла је за ме -
ни ку ди рек то ра ’Азо та ре’ Бро -
ни у су Ку чи а у ска су да та фа -
бри ка под хит но за у ста ви рад у
не ко ли ко по го на да би се спре -
чи ло да ље еми то ва ње опа сних
и за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва -
здух. За ме ник ди рек то ра ’Азо -
та ре’ се оглу шио о ту на ред бу,
па је на ја вље но да ће про тив
над ле жних у тој фа бри ци би ти
под не те кри вич не при ја ве.”

Ова ко је гла сио увод тек ста
об ја вље ног на пр вој стра ни
„Пан чев ца” број 4208, из 2007.
го ди не. У ње му смо пи са ли о
то ме да је Ми ни стар ство за за -
шти ту жи вот не сре ди не кра јем
ав гу ста те го ди не при вре ме но
за бра ни ло рад „Азо та ри” због
за га ђи ва ња ва зду ха у Пан че ву.

Иа ко су о то ме по сто ја ли не -
по бит ни до ка зи у ви ду ре зул -
та та ме ре ња ква ли те та ва зду ха
у на шем гра ду, ру ко во ди о ци
„Азо та ре” су иг но ри са ли ту за -
бра ну. Ти ме су по ка за ли да их
ни је би ло бри га због то га што
су над ле жни ор га ни на ше др -
жа ве хте ли да се по шту ју про -
пи си. Осно ва но се на мет ну ло
пи та ње да ли би то би ло мо гу -
ће у не кој од др жа ва Европ ске
уни је.

„Азо та ра” ви ше не ће за га ђи ва ти ва -
здух у Пан че ву. Та фа бри ка је оти шла
под сте чај и за у ста ви ла про из вод њу,
а ње ни рад ни ци су оста ли без по сла.

„Пан че вац” број 4208 из ав гу ста
2007. го ди не оба ве стио је чи та о це и о
то ме да је АТП до био на по клон по -
лов не ау то бу се из Фран цу ске. Иа ко су
они пре то га би ли ко ри шће ни осам -
на ест го ди на, би ли су 

КАД ЈЕ ДР ЖА ВА РА ТО ВА ЛА 
ПРО ТИВ „АЗО ТА РЕ”

ме ди цин ског осо бља у пан че -
вач ким здрав стве ним уста но ва -
ма, ко ји је још увек не до во љан.
У тек сту ко ји је об ја вио „Пан -
че вац” пи са ло је о то ме да је
Ми ни стар ство здра вља одо бри -
ло за по шља ва ње ве ћег бро ја ле -
ка ра у бол ни ца ма и здрав стве -
ним цен три ма ши ром Ср би је
ка ко би се по ве ћао број оних ко -
ји ра де тај од го во ран по сао и
по ма жу гра ђа ни ма. Ме ђу тим,
пан че вач кој бол ни ци је одо бре -
но за по шља ва ње са мо три ју ле -
ка ра, што је не до вољ но, јер се у
њој ле че ста нов ни ци са чи та ве
те ри то ри је ју жног Ба на та.

У „Пан чев цу” број 4208 би ла
је вред на па жње и чи та ња и
стра на с пи сми ма (ре а го ва њи ма)

чи та ла ца. Ста на ри из Ули це Ди ми три -
ја Ту цо ви ћа по бу ни ли су се због, по
њи хо вом ми шље њу, пре ви со ких ра чу -
на за во ду ко је су до би ли. Због то га су
из не ли низ кри ти ка на ра чун Алек -
сан дра Ра ду ло ви ћа, ди рек то ра ЈКП-а
„Во до вод и ка на ли за ци ја”.

Об ја вље но је и ре а го ва ње Во је Кр -
ко ба би ћа из Ин фор ма -
тив не слу жбе пан че вач -
ке Ра фи не ри је по во дом
јед ног тек ста но ви на ра
на шег ли ста Вла ди ми ра
Ђо ко ви ћа. Он је пи сао о
то ме да су се по је ди ни
рад ни ци јед ног по го на
у Ра фи не ри ји отро ва ли
на рад ном ме сту, а у Кр -
ко ба би ће вом ре а го ва њу
је пи са ло да то ни је
исти на, као и да је Ра -
фи не ри ји но са оп ште ње
у ко ме се де ман ту је пи -
са ње „Пан чев ца” тен -
ден ци о зно скра ће но и
ко мен та ри са но.

добро одр жа ва ни, па су без
ика квих про бле ма пре шли
пут од Фран цу ске до Пан -
че ва. За хва љу ју ћи тим ау -
то бу си ма де ли мич но је
убла жен про блем због ви -
ше не го за ста ре лог во зног
пар ка АТП-а. На жа лост,
иа ко је би ло не ких на ја ва и
по ку ша ја, он ни дан-да нас

ни је у пот пу -
но сти ре шен.
Ау то бу си из
Фран цу ске
се и да ље
ко ри сте, иа -
 ко су сада 
у ло шем
ста њу.

„Пан че вац” је ав гу -
ста 2007. го ди не из ве -
шта вао о још јед ном
про бле му ко ји је био
ак ту е лан та да, као што
је и да нас, два на ест го -
ди на ка сни је. Реч је о
бро ју ле ка ра и дру гог



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Петак, 22. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

За де сет да на 
пре ми ну ле укуп но
три осо бе

На Ин фек тив ном 
два де сет тро је 
обо ле лих, на 
ре спи ра то ру тро је

На кон што је про шле не де ље
јед на же на из Ко ва чи це (1968)
пре ми ну ла од гри па у пан че -
вач кој Оп штој бол ни ци, ове не -
де ље бит ку с ви ру сом из гу би ле
су још две осо бе: у по не де љак,
18. фе бру а ра, умр ла је же на из
Ко ви на (1958), а у уто рак, 19.
фе бру а ра, му шка рац из Пан че -
ва (1977) – по твр ди ла је за „Пан -
че вац” др Сла ђа на Ко ва че вић
из Оп ште бол ни це Пан че во.

Пре ма ње ним ре чи ма, све три
осо бе би ле су ду го го ди шњи хро -
нич ни бо ле сни ци, па је због гри -
па до шло и до ком пли ка ци ја
основ них бо ле сти. Кон крет но,
у овим слу ча је ви ма па ци јен ти
су бо ло ва ли од ди ја бе те са, хи -
пер тен зи је, од но сно од аст ме.

За бра ње не по се те

– Тре нут но се на Ин фек тив ном
оде ље њу бол ни це од гри па ле -
чи два де сет тро је па ци је на та, а
на ин тен зив ној не зи их је тро је.
Они су при кљу че ни на ре спи -
ра тор. По се те су у це лој бол ни ци
за бра ње не, а свим гра ђа ни ма се
са ве ту је да од ло же од ла зак код
ле ка ра ра ди про ду же ња те ра -
пи је или из дру гих раз ло га ко ји
мо гу да са че ка ју, ка ко би из бе -
гли ду го тра јан бо ра вак у пре -
пу ним че ка о ни ца ма, од но сно
да се не би до дат но из ла га ли
ри зи ку од за ра зе – ис та кла је
др Сла ђа на Ко ва че вић.

Дру штво од га ји ва ча ра сне жи -
ви не, го лу бо ва, ку ни ћа и пти -
ца из Пан че ва у не де љу, 24.
фе бру а ра, при ре ди ће сво ју тра -
ди ци о нал ну бер зу са из ло жбом
сит них жи во -
ти ња. Нај ва -
жни ји до га ђај
ће ипак би ти
„спе ци јал ка”
пе ри ке ра и пан -
че вач ког го лу -
ба па ну ке.

Као и сва ке
го ди не, ме сто
де ша ва ња би ће
дво ри ште По -
љо при вред не
шко ле „Јо сиф
Пан чић” (Но -
во се љан ски пут
31), а ор га ни -
за то ри и овог
пу та оче ку ју ве -
ли ку по се ту, јер
су свој до ла зак
на ја ви ли и од -
га ји ва чи из: БиХ, Ма ке до ни је,
Ру му ни је, Ма ђар ске, Бу гар ске,
Хр ват ске и Ср би је.

По ред бер зе сит них жи во ти -
ња и из ло жбе го то во свих вр -
ста жи ви не, зе че ва и пти ца, на
овој ма ни фе ста ци ји ће се на -
ћи и број ни про из во ђа чи хра -

не за жи во ти -
ње, али и пра -
те ће опре ме за
њи хов од гој.

Ор га ни за то -
ри мо ле све
уче сни ке ове
тра ди ци о нал не
ма ни фе ста ци -
је да не до но се
за ко ном за -
шти ће не при -
мер ке пти ца и
да не тр гу ју
њи ма.

Бер за у Пан -
че ву је јед на од
нај ве ћих у Ср -
би ји, јер је сва -
ке го ди не по -
се ти не ко ли ко
хи ља да љу ди.

Не тре ба сум ња ти да ће та ко
би ти и са да.

А. Ж.

У НЕ ДЕ ЉУ, 24. ФЕ БРУ А РА

Из ло жба сит них 
жи во ти ња

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

Судски поступак покренут

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД

Цена: 4.000 дин.

УЛТРАЗВУК

Цена: 4.000 дин.

ПАПА ТЕСТ И 

КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 4.000 дин.

ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК

Цена: 6.000 дин.

ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК 

+ ПАПА ТЕСТ И 

КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 7.500 дин.

Прегледе обавља

др Јован Рудић
(ГАК „Народни фронт”)

Заказивање радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

Не ка ваш осмех бу де
хо ли вуд ски

До ве ди те свој осмех до са вр -
шен ства без не по треб ног бру -
ше ња зу ба. Ви ни ри, по зна ти и
као фа се те, нај та ње су ке ра -
мич ке на док на де и иде ал но ре -
ше ње за про ме ну бо је, об ли ка
и ве ли чи не зу ба.

Цен тар за хит ну и ре ста у ра -
тив ну сто ма то ло ги ју „Ни ко -
дент ме дик” ис ти че се ква ли -
те том услу га, са вре ме ном опре -
мом, про фе си о нал ним и љу -
ба зним осо бљем и при јат ним
ам би јен том, па се све ве ћи број
на ших су гра ђа на од лу чу је за
услу ге те сто ма то ло шке ор ди -
на ци је, ко јом ру ко во ди др Ђор -
ђе Ни ко лић.

Због ве ли ког ин те ре со ва ња
на ших су гра ђа на и су гра ђан -
ки, у „Ни ко ден ту” су при пре -
ми ли ве ли ке по пу сте.

Ис ко ри сти те ову при ли ку и
за ка жи те пре глед, пу тем те ле -
фо на 064/21-75-056. Овај са -
вре ме ни и мо дер но опре мље -
ни цен тар на ла зи се пре ко пу -
та ста ре роб не ку ће, у Ули ци
Мак си ма Гор ког 2. По се ти те
„Ни ко дент ме дик”, осе ти те спој
на у ке и умет но сти, ожи ви те
свој осмех и жи ви те за исти,
јер је упра во осмех ваш нај бо -
љи адут!

Д. К.

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА У ЈУ ЖНОМ БА НА ТУ

ГРИП ОД НЕО ЈОШ ДВЕ ЖР ТВЕ У ПАН ЧЕ ВУ

Ових да на из бе га вај те дру штве на оку пља ња

У пан че вач ком За во ду за јав -
но здра вље на во де да је ана ли -
зом По пу ла ци о ног над зо ра при -
ја ва обо ље ња слич них гри пу
(ОСГ) за 2018/2019. го ди ну
уста но вље но да од 1. ок то бра
про шле го ди не до 17. фе бру а -
ра уку пан број при ја вље них са
ОСГ из но си 4.477, што је за
25% ви ше не го у истом пе ри о -
ду про шле се зо не.

У За во ду ис ти чу да је у по -
след њој не де љи над зо ра, од 11.
до 17. фе бру а ра, укуп на сто па
ин ци ден ци је у на шем окру гу
би ла ис под пра га сред њег ин -
тен зи те та и да је у па ду у од -
но су на про шлу не де љу (275,53
: 322,30). Број при ја вље них обо -
ље ња то ком про те кле не де ље
по уз ра сним гру па ма је сле де -
ћи: 0–4 го ди не: 115, 5–14 го -
ди на: 161, 15–29 го ди на: 150,
30–64 го ди не: 268 и ста ри ји од
65 го ди на: 135.

Пре вен тив не ме ре

У слу ча ју по ја ве симп то ма гри -
па: по ви ше не тем пе ра ту ре

преко 38 сте пе ни и су вог ка -
шља, оте жа ног ди са ња и бо ло -
ва у ми ши ћи ма и згло бо ви ма,
ја ви те се иза бра ном ле ка ру.

Оба ве зно од ле жи те и узи мај те
до ста теч но сти: су па, не га зи -
ра них со ко ва, ли му на де и ча -
је ва. Ле ко ве ко ри сти те ис кљу -
чи во по са ве ту док то ра.

Ако сте бо ле сни из бе га вај те
ру ко ва ње, гр ље ње и љу бље ње.
Уко ли ко ки ја те и ка шље те, по -

криј те уста и нос ма ра ми цом,
а на кон што је упо тре би те, од -
мах је ба ци те у кан ту за от пат -
ке. Ре дов но пе ри те ру ке те ку -
ћом во дом и са пу ном и че сто
про ве тра вај те про сто ри је у ко -
ји ма бо ра ви те. Ста ри је осо бе и
хро нич ни бо ле сни ци по себ но
тре ба да по ве ду ра чу на о свом
здра вљу, бу ду ћи да због њи хо -
вог сла би јег иму ни те та грип
мо же до не ти озбиљ ни је ком -
пли ка ци је и по сле ди це.

Ро ди те љи ма ма ле де це и бе -
ба пре по ру чу је се да се, ка да
се по ја ве по тен ци јал ни симп -
то ми гри па, од мах ја ве ле ка ру,
док се они ма ко ји има ју ста ри -
ју де цу са ве ту је да нај пре по -
ку ша ју да ски да ју тем пе ра ту ру
и да пра те оп ште ста ње ма ли -
ша на. Уко ли ко де те ни је ма -
лак са ло и не од би ја хра ну, сa
од ла ском у пре пу не че ка о ни -
це не тре ба жу ри ти.

Пре по ру ка епи де ми о ло га је
и да ових да на ре ду ку је те од ла -
ске на раз ли чи та дру штве на оку -
пља ња, на про сла ве, у деч је игра -
о ни це и на дру га ме ста где вла -
да ве ли ка гу жва, ка ко би се ри -
зик од за ра зе свео на ми ни мум.

Д. Ко жан

У ШКО ЛА МА ВАН РЕД НИ РАС ПУСТ

Пан че вач ке основ не и сред ње шко ле ове не де ље не ра де, у

скла ду сa од лу ком ко ју је Владa Ср би је до не ла 14. фе бру а -

ра, да би се сма њи ла из ло же ност ђа ка ви ру су гри па. Тре ба -

ло би да на ста ва у це лој Ср би ји поч не у по не де љак, 25. фе -

бру а ра, а шко ле ће на док на ди ти про пу ште не ча со ве на на чин

ко ји од ре де ди рек то ри, по одо бре њу над ле жних ор га на.

Уста но ве „Деч је ра до сти” ра де, али је при мет но да у вр -

ти ћи ма има ма ње де це не го обич но. Пре ма ре чи ма вас пи -

та ча, по је ди ни ро ди те љи са мо и ни ци ја тив но од лу чу ју да

сво је ма ли ша не не по ша љу у вр тић ка ко би из бе гли не же -

ље ну ви ро зу.

Држава у држави

Након што се редакцији обра-
тило неколико суграђана, као и
панчевачких предузећа, одлу-
чили смо да наставимо серију
текстова о фирми „М & M Pe ta -
ko vić Tra de”. Да подсетимо, нај-
пре смо у тексту под насловом
„Држава у држави” објавили да
нам је Удружење српских тех-
ничких прегледа (СТЕП), огра-
нак за јужни Банат, послало са-

општење у коме стоји да та фир-
ма једина на територији нашег
региона не поштује јединстве-
ну цену техничког прегледа во-
зила, те да зато постоје најаве
из бројних осигуравајућих ку-
ћа да ће им повући полисе из
продаје, што би грађанима до-
нело додатне трошкове прили-
ком регистрације.

Затим смо покушали да доби-
јемо коментар на ово саопште-
ње, као и да поставимо питања

у вези с још неколико тема, па
смо позвали власника те фир-
ме Лазара Петаковића. Текст
смо насловили „Комисија из-
бачена с плаца”. У њему стоји
да је Петаковић у телефонском
разговору одбио нашу молбу да
нам да имејл адресу како би-
смо комуницирали, па су због
тога читаоци остали ускраће-
ни за његов одговор на питање
да ли је тачна информација
да је „М & M Pe ta ko vić Tra de”

једино правно лице које има
огромну површину земље на
територији града чији су запо-
слени избацили комисију која
је имала задатак да направи
тачне мере плаца због плаћа-
ња услуге изношења смећа.

Судски поступак против ове
фирме због неизмиривања ра-
чуна је покренут. То је чињени-
ца, као и да ће ова прича имати
наставак у следећем броју.

С. Т.



Да нас је др жав ни пра зник, цр кве ни пра зник и цр ве но
сло во и ја за то по зи вам опо зи ци ју да, ако им је не што све -
то у жи во ту, да да нас он да не ше та ју, јер не знам за ко га
или про тив ко га би то ра ди ли.

(Пред сед ник „Је дин стве не Ср би је” (ЈС) Дра ган Мар ко -
вић Пал ма, „Бе та”, 15. фе бру ар)

* * *
То ни је спе ци фи кум са мо ове вла сти, то је на жа лост не -
што што ов де ви ди мо у кон ти ну и те ту. Док је од ре ђе на по -
ли тич ка гар ни ту ра у мо ћи, она се тру ди мак си мал но да
пра во су ђе др жи под кон тро лом, док је у опо зи ци ји, го во -
ри ка ко ће про ме ни ти ствар, али кад до ђе на власт и кад
им се осла де ра зно ра зне ва ри јан те у би зни су, по лу би зни -
су, до во ђе ње сво јих љу ди, он да схва та ју да је ди но ко мо же
да им по ква ри сре ћу, је сте пра во су ђе.

(Су ди ја Апе ла ци о ног су да Ми о драг Ма јић, те ле ви зи ја
Н1, 15. фе бру ар)

* * *
Ове про те сте као вр сту бун та по сма трам, пре све га, као
но ви нар, као ТВ ау тор, же лим да бу дем објек ти ван и да
ра ци о нал но ана ли зи рам шта се де ша ва. Ме ни је при мар -

на чи ње ни ца да по сто ји овај бунт, он ми се сви ђа за то што
по сто ји од го вор на за глу пљи ва ње, сви ђа ми се чи ње ни ца
да ов де ни је ви ше мр тво мо ре. Из овог не мир ног мо ра мо -
же да иза ђе не што про дук тив но, кре а тив но, ле по...

(Но ви нар Зо ран Ке сић, „Ал Џа зи ра Бал канс”,
16. фебру ар)

* * *
Аме рич ка по ли ти ка је по ли ти ка кон фликт ме наџ мен та –
по ну ди ћу вам да до ђе те у Бе лу ку ћу и ре ши те то мир но.
Ако то не успе, ре а ли зо ва ћу сво је ци ље ве. А шта је аме -
рич ки циљ на Бал ка ну? Да сма ње тро шко ве, сма ње вој но
при су ство, да га пре не су на НА ТО, на Евро пља не, а то
зна чи да им тре ба по ве зи ва ње вој но бе збед но сног де ла ко -
ји ће не спор но чи ни ти НА ТО: Цр на Го ра – Ко со во – Ма -
ке до ни ја. Бо јим се да ће ова по ли ти ка да при ти ска власт у
При шти ни да ски не так се, да по су ста не пред Ву чи ћем, а
да с дру ге стра не по др жа ва Ко со во у мак си ма ли стич ким
ци ље ви ма, ре зул ти ра ти у ору жа ним су ко би ма.

(Члан Фо ру ма за ет нич ке од но се Ду шан Ја њић, те ле ви -
зи ја Н1, 18. фе бру ар)

* * *
По ла Ср би је не уче ству је у по ли тич ком жи во ту, 50 про це -
на та љу ди не гла са, та ко да је пи та ње ка кав је то ле ги ти -
ми тет за сно ван на по ло ви ни од по ло ви не би рач ког те ла.
Њи хов до ла зак на власт ни је омо гу ћио њи хов по ли тич ки
про грам ко ји су гра ђа ни по др жа ли, не го бој кот из бо ра,
од но сно бе ли ли сти ћи ко ји ма се ка зни ла прет ход на по ли -
тич ка гру па ци ја на вла сти због то га што је из да ла оне
прин ци пе због ко јих су је гра ђа ни би ра ли… По јам ин те -
лек ту ал ца уско је ве зан за ау то ном ност. Не мо же те би ти
ин те лек ту а лац ако сте ета бли ра ни, за то што је кри тич -
ност и ан га жо ва ност и ау то ном ност кључ на ком по нен та
ко ја пра ти ту дру штве ну гру пу.

(Исто ри чар ка Бран ка Пр па, „Фо Нет”, 17. фе бру ар) 

* * *
С јед не стра не, ни је дан на род с про сто ра бив ше Ју го сла -
ви је се ни је по тру дио да по чи сти соп стве но дво ри ште. Не
по сто ји ни је дан на род на том на шем про сто ру ко ји је
имао хра бро сти да се су о чи са соп стве ним уде лом у не -
сре ћи ко ја нам се до го ди ла. И да ље гу ра мо ства ри под те -
пих, и да ље се не су о ча ва мо с њи ма, и да ље жи ви мо не ке
сво је из ми шље не, пре све га мит ске, а не ре ал не исто ри је.
С дру ге стра не, то под гре ва ње на ци о на ли зма, то хра ње ње
на ци о на ли зма је ја ко про фи та бил на ствар. Ова пред ста ва
се, из ме ђу оста лог, и за вр ша ва ти ме да кад пре ста ну на -
ци је, по чи њу кор по ра ци је. Сви ми ко ји смо та ко ри гид но
схва ти ли фе но мен на ци је, на ци о на ли зма, на кра ју за вр -
ши мо као мај му ни за не чи ји кор по ра тив ни ин те рес, што
је, у пред ста ви, и бу квал но та ко.

(Ре жи сер Ко кан Мла де но вић, „Сло бод на Евро па”,
17. фе бру ар)

* * *
Ми слим да смо се ми мно го ко ра ка вра ти ли уна зад. Ми
смо, на кон па да Ми ло ше ви ћа, има ли пе ри од оп ти ми зма,
пе ри од при зна ња пред су до ви ма и пе ри од ка да се чи ни ло
да је ан ти рат на при ча по бе ди ла, а не са мо ан ти ми ло ше -
ви ће ва. У 2001. го ди ни су за крат ко вре ме от кри ве не три
ма сов не гроб ни це у Ср би ји (у ко ји ма су тај но по ко па на
те ла Ал ба на ца уби је них на Ко со ву – прим. ред.). Он да се
на ци о на ли стич ка стру ја уну тар си сте ма по ка за ла као мно -
го ја ча не го што се ми сли ло. Са да се све вра ти ло на ста ро
и ми ово га тре нут ка не ма мо ни по зи ци ју ни опо зи ци ју ко -
ја би се ба ви ла овим те ма ма, ко ја би искре но ушла у про -
цес су о ча ва ња с про шло шћу. Про блем је што то зна чи да
ми баш не ма мо до бру бу дућ ност, јер без раш чи шћа ва ња
ових ства ри ске ле ти из ор ма ра ће стал но иска ка ти.

(Но ви нар Не ма ња Стје па но вић, „Сло бод на Евро па”,
16. фе бру ар)
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ПО КРА ЈИН СКА ВЛА ДА ИЗ ДВО ЈИ ЛА 3,4 МИ ЛИ ЈАР ДЕ ДИ НА РА

РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА 56 ИДЕ ЈА
Пан че ву одо бре ни
про јек ти из обла сти
во до снаб де ва ња и
раз во ја спо р та

На шем гра ду 
до де ље но ско ро 
сто ми ли о на

Пред сед ник По кра јин ске вла -
де Игор Ми ро вић уру чио је у
Но вом Са ду, 18. фе бру а ра, уго -
во ре вред не 4,1 ми ли јар ду ди -
на ра пред став ни ци ма че тр де -
сет јед не ло кал не са мо у пра ве,
за ре а ли за ци ју 56 про је ка та на
те ри то ри ји АП Вој во ди не у
обла сти ма во до снаб де ва ња и
за шти те во да, ло кал ног и ре -
ги о нал ног еко ном ског раз во ја,
са о бра ћај не ин фра струк ту ре,
eнергет ске ефи ка сно сти, кул -
ту ре, пред школ ског и основ ног
обра зо ва ња и вас пи та ња и у
обла сти раз во ја спо р та.

Гра до на чел ник Са ша Па влов
при су ство вао је овом до га ђа ју.

И по та ми шки колек тор

Ка да је Пан че во у пи та њу, ра -
ди се о уго во ри ма за до де лу
сред ста ва пу тем јав ног кон кур -
са за фи нан си ра ње и су фи нан -
си ра ње про је ка та у обла сти во -
до снаб де ва ња и за шти те во да
и раз во ја спо р та.

На шем гра ду је до де ље но
укуп но 95.860.352 ди на ра; у
обла сти во до снаб де ва ња и за -
шти те во да за ре а ли за ци ју
пројект a за из град њу по та ми -
шког ко лек то ра – III фа за – 86

ми ли о на ди на ра, а у обла сти
раз во ја спо р та за ре кон струк -
ци ју отво ре ног спорт ског те ре -
на у ОШ „Ђу ра Јак шић” у Пан -
че ву 9.860.352.

Па влов је ис ко ри стио при ли -
ку да за хва ли По кра јин ској вла -
ди на са рад њи и раз у ме ва њу за
по тре бе Пан че ва, ис ти чу ћи још
јед ном да са рад ња на шег гра да
и по кра јин ског ни воа вла сти
ни кад ни је би ла бо ља.

– По кра јин ска вла да и Упра -
ва за ка пи тал на ула га ња ис -
пра ти ле су из град њу по та ми -
шког ко лек то ра у све три фа -
зе, што је омо гу ћи ло опре ма -
ње се вер не по слов не зо не и до -
ла зак не мач ке ком па ни је ZF у
Пан че во. Да на шњим пот пи си -

ва њем уго во ра за о кру жу је мо
ком плет но овај про је кат. Од
из у зет ног зна ча ја за град Пан -
че во је сте и ула га ње у спорт и
на ро чи то у раз вој школ ског
спо р та. Циљ нам је да сва ка
шко ла има аде ква тан про стор
и за то су и сред ства на ме ње на
ре кон струк ци ји спорт ског те -
ре на у ОШ „Ђу ра Јак шић” од
из у зет ног зна ча ја за на ше ђа ке
– ре као је Павлов.

Но ви и ста ри ра до ви

Игор Ми ро вић је ка зао да је
По кра јин ска вла да од укуп ног
из но са сред ста ва пре ко Упра -
ве за ка пи тал на ула га ња АП
Вој во ди не обез бе ди ла 3,4 ми -
ли јар де ди на ра.

– На ста вља мо и у 2019. го -
ди ни ре а ли за ци ју нај ва жни -
јих ин фра струк тур них про је -
ка та. Ра ди ће мо на уре ђе њу са -
о бра ћај ни ца у Но вом Са ду, за -
по чи ње мо ра до ве на из град -
њи ло кал ног пу та Ста пар –Си -
вац, завршавaмо ре кон струк -
ци ју пу та Опо во –Де бе ља ча, а
ре а ли зо ва ће мо и број не про -
јек те у обла сти спорт ске
инфра струк ту ре, ме ђу ко ји ма
је из град ња но ве спорт ске ха -
ле у Де спо то ву и школ ске са -
ле у Бе лој Цр кви – на вео је
Ми ро вић.

Он је до дао да је циљ По -
кра јин ске вла де да сва ка ло -
кал на са мо у пра ва у Вој во ди ни
има спорт ски обје кат.

ОДР ЖА НО ТРЕ ЋЕ ОКУ ПЉА ЊЕ ГРА ЂА НА

За што мла ди љу ди од ла зе из зе мље

ЂУ РИН ГОСТ „ЈЕ ДИН СТВЕ НЕ РУ СИ ЈЕ”

ДСС: Мо ра се по што ва ти Устав Ср би је

Го во ри ли пи сци
Јукић и Ви дој ко вић 
и исто ри чар Ан тић

Пре ко хи ља ду Пан чев ки и Пан -
че ва ца тре ћи пут се оку пи ло у
пе так, 15. фе бру а ра, у 18 са ти,
на Кор зоу, ка ко би уче ство ва -
ли на про те сту под на зи вом „1
од 5 ми ли о на”. Као и у прет -
ход на два на вра та, имали су
зви ждаљ ке и тран спа рен те.

Пан че вач ки књи жев ник
Едвард Ју кић на по чет ку се обра -
тио ге не ра ци ји два де се то го ди -
шња ка ко ји су, ка ко је ре као, „у
про тест ној шет њи јер не же ле
да им та мо не ки ма тор ци од ре -
ђу ју бу дућ ност”. До дао је да наш
град већ ско ро де вет ве ко ва по -
сто ји у пи са ним тра го ви ма, „а
са да од у ми ре, јер не ма ни ка -
квог ра ста и раз во ја”. По ста вио
је ре то рич ко пи та ње кон ста та -
ци јом да је је ди ни „фе но ме на -
лан учи нак вла сти то што мно -
го мла дих љу ди од ла зи из зе -
мље”. Он је под ву као да је до
са да Пан че во је ди но у ра то ви -
ма би ло не сло бод но.

Кроз при чу о од ра ста њу де -
те та пи сац Мар ко Ви дој ко вић

Пот пред сед ник Де мо крат ске
за јед ни це мла дих Евро пе и
члан Из вр шног од бо ра Де мо -
крат ске стран ке Ср би је, Пан -
че вац Ми лош Ђу рин, био је
про шле не де ље гост на кон гре -
су Мла де гар де Пу ти но ве „Је -
дин стве не Ру си је”, као и у цен -
тра ли те ве ли ке стран ке. Ђу -
рин је био је ди ни ре пре зен тант
Ср би је, а од ме ђу на род них го -
сти ју кон гре су су при су ство ва -
ли и пред став ни ци Не мач ке,
Фран цу ске, Ита ли је, Бу гар ске,
Јер ме ни је, Азер беј џа на, Кир -
ги зи је и Цр не Го ре.

На са мом кон гре су Ђу рин
је имао са стан ке с пред -

седником и с ме ђу на род ном
се кре тар ком Мла де гар де

Денисом Да ви до вим и Да ри -
јом Ша ро вом. Члан ИО ДСС-а

крат ко је по при чао и с по сла -
ницом Ду ме Аљо ном Ар ши -
но вом.

У цен тра ли „Је дин стве не Ру -
си је”, то ком раз го во ра с ме -
ђу на род ним се кре та ром пар -
ти је Ан дре јом Кли мо вим, пре -
нео је „чврст и ја сан став Де -
мо крат ске стран ке Ср би је по
пи та њу Ко со ва и Ме то хи је:
мо ра ју се по што ва ти Устав Ре -
пу бли ке Ср би је и Ре зо лу ци ја
1244 УН-а и ДСС се нај о штри -
је про ти ви би ло ка квом до го -
во ру с пред став ни ци ма ко сов -
ских Ал ба на ца ко ји ће во ди -
ти ка при зна њу ла жне др жа ве
Ко со во”.

По кра јин ски пре ми јер и гра до на чел ник Пан че ва

Ми лош Ђу рин

ме та фо рич ки је пред ста вио од -
ла ске из да на шње Ср би је. Ре -
као је да де цу у овој зе мљи на
свет „до но се за бри ну те мај ке јер
не ма ју по др шку др жа ве, за тим
их чу ва ју де да и ба ба ко ји су

неза до вољ ни сма ње ним пен зи -
ја ма, а за бри ну ти да ли ће има -
ти за ле ко ве”... Де те он да иде у
основ ну шко лу, „где га на у че да
вла да са мо за кон ја чег и схва ти
већ са че тр на ест го ди на да је
Ср би ја за твор и да из ње тре ба
да бе жи ко год мо же”.

Ви дој ко вић је до дао:
– На Дан др жав но сти Ср би -

је ка жем: ни ко нор ма лан ов де

не же ли да бу де и то је раз лог
за што је Ср би ја на ули ца ма.
Зна мо да на ша зе мља не мо же
да бу де ни Дан ска ни Швед -
ска, али бо ри мо се да бу де мо
де мо крат ска др жа ва. Осло ба -

ђа ње ули ца и тр го ва шет њом
је ма гич но, јер та ко мо же мо
да оде мо где смо на у ми ли и да
за ку ца мо сва ко ме на вра та.

При зна ти исто ри чар Че до -
мир Ан тић под ву као је да, као
у свим де мо крат ским др жа ва -
ма, „и у Ср би ји за кон мо ра да
бу де нај ви ша власт”. Љу ди су,
по ње му, на ули ца ма „јер не ће
Ср би ју ко ја кле чи”. Фор ми рање

вла де на ци о нал ног спа са је нео -
п ход но ка ко би, ре као је Ан -
тић, „био за у ста вљен гра ђан ски
рат ко ји тра је од 2012. го ди не”.
Из лаз из ове си ту а ци је, ка ко је
на гла сио овај по зна ти исто ри -
чар, је сте да се „пр ви пут у сто
го ди на ор га ни зу ју из бо ри за
уста во твор ну скуп шти ну”.

Гра ђа ни су по том кре ну ли
ули ца ма Вој во де Ра до ми ра Пут -
ни ка и Ге не ра ла Пе тра Ара чи -
ћа, и на ста ви ли ули ца ма Др
Жар ка Фо га ра ша и Жар ка Зре -
ња ни на. Овог пу та „стра да ла” је
згра да Ко ми те та, у ко јој је са да
се ди ште СПС-а: би ло је мно го
зви жду ка и по грд них уз ви ка.

Пан чев ке и Пан чев ци су се
за у ста ви ли код згра де про па ле
Апо те ке Пан че во у Ка ра ђор ђе -
вој. Уз но ве зву ке не го до ва ња и
кра ће за др жа ва ње гра ђа ни су
оба ве ште ни да је сле де ћи скуп
на сту па ју ћег пет ка у исто вре -
ме и на истом ме сту.
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Ге не рал на скуп шти на Ује ди ње них на -
ци ја је 2007. го ди не про гла си ла 20.
фе бру ар за Свет ски дан со ци јал не
прав де и по зва ла др жа ве чла ни це да
тај дан по све те про мо ви са њу на ци о -
нал них ак тив но сти у скла ду с ци ље -
ви ма Свет ског са ми та за дру штве ни
раз вој и да по др же на по ре ме ђу на -
род не за јед ни це за ис ко ре њи ва ње си -
ро ма штва, про мо ци ју ве ће за по сле но -
сти и до сто јан стве ног ра да, рав но прав -
ност по ло ва и при ступ со ци јал ном
бла го ста њу и прав ди за све. Со ци јал -
на прав да се за сни ва на прин ци пи ма
по ште ња, јед на ко сти, по што ва ња раз -
ли чи то сти и при ме не људ ских пра ва
у свим сег мен ти ма жи во та, укљу чу ју -
ћи и на рад ном ме сту. Сма тра се да су
дру штве ни раз вој и со ци јал на прав да
пред у сло ви за оства ри ва ње ми ра и
без бед но сти уну тар и из ме ђу др жа ва.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ко ли -
ко је из ра же на не јед на кост у на шем
дру штву.

ПЕ РА ЂОР ЂЕ ВИЋ, ма шин бра вар:
– Ду го сам не за по слен и мо гу ре ћи

да вла да ве ли ка не прав да. Не по шту -
ју се људ ска пра ва и за сту пље на је

дис кри ми на ци ја. Не знам ка ко је у
дру гим др жа ва ма, али они ко ји до -
ла зе из ино стран ства ка жу да је та мо
све ма ло бо ље уре ђе но.

ИВАН АН ЂЕЛ КОВ, прав ник:
– Има ка те го ри ја љу ди ко ји је два

пре жи вља ва ју, оних ко ји су мал те не
при си ље ни на не за ко ни те рад ње да
би пре жи ве ли. Про блем си ро ма штва
тре ба да ре ши др жа ва пу тем не ких
со ци јал них про гра ма. У на шем гра ду
по сто ји ве ли ки про блем, јер се га се
фа бри ке, а ове но ве ко је се отва ра ју
не ма ју до вољ но ка па ци те та.

ВЕ РА ЉУ БО ЈЕ ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Не кре ћем се у дру штву оних ко -

ји мно го има ју, не го оних ко ји жи ве
скром но. Нај те же је они ма ко ји има -
ју де цу и уну чад, а не ма ју по сао. Пен -
зи је су та ко ђе ма ле. Не ма по сла, или
ни је до бро пла ћен.

СЛО БО ДАН ЈО ВА НОВ, 
адво кат ски при прав ник:

– По сто ји ве ли ка не јед на кост ме ђу
љу ди ма, али та не јед на кост ни је са -
мо код нас, већ је то гло бал ни тренд.

Прак тич но су све то по сле ди це ка пи -
та ли зма, ко ји је код нас ка сно сти -
гао. Не јед на кост се нај ви ше при ме -
ћу је у гла ва ма љу ди. Из бе га ва ју да се
при ла го ђа ва ју но вим вре ме ни ма. На -
ви кли су на онај ста ри ре жим, да се
све оче ку је од др жа ве. Са да је дру го
вре ме. Тре ба иза ћи на ин тер нет и по -
ну ди ти са мом се би не што што ти од -
го ва ра. Ни је ви ше та со ци јал на прав -
да то ли ко ни др жав на ствар. То је ви -
ше прав да пре ма са мом се би.

ЈА ГО ДА ИВА НОВ СКА, до ма ћи ца:
– Има до ста не јед на ко сти. Ја сам,

на при мер, из ме шо ви тог бра ка. Де те
ми је би ло дис кри ми ни са но у про це -
су тра же ња по сла, јер се, на жа лост,
гле да и ет нич ка при пад ност. У шко -
ли се та ко ђе осе ћа не јед на кост. Мој
унук је до био увре де не ко ли ко пу та.

ВИН КА ГВО ЗДЕ НАЦ, пен зи о нер ка:
– Има пре бо га тих, али има и си ро -

ма шних. Тре ба ло би да се на ђе не ки
на чин да се по мог не они ма ко ји има -
ју нај ма ње, а ове ко ји има ју нај ви ше,
на рав но, тре ба опо ре зо ва ти.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

С. ЈОВАНОВВ. ЉУБОЈЕВИЋ Ј. ИВАНОВСКА В. ГВОЗДЕНАЦ

КО ЛИ КО ЈЕ ИЗ РА ЖЕ НА СО ЦИ ЈАЛ НА НЕ ЈЕД НА КОСТ У НА ШЕМ ДРУ ШТВУ?

Мно го си ро ма шних и не за по сле них

И. АНЂЕЛКОВП. ЂОРЂЕВИЋ

ХРОНИКА

При хва ће но Пи смо о 
на ме ра ма ZF-а за 
дру гу фа зу

У пла ну из град ња 
раз вој но-ис тра жи вач ког
цен тра

Град ски већ ни ци су на сед ни ци одр -
жа ној 20. фе бру а ра пред со бом има -
ли 13 та ча ка днев ног ре да. Из ве сти о -
ци су би ли ја сни, а чла но ви град ске
вла де јед но гла сни, па све то ни је ду го
тра ја ло.

Нај пре је пред ста вљен Пред лог за -
кључ ка о при хва та њу Пи сма о на ме -
ра ма упу ће ног гра до на чел ни ку од
стра не не мач ке ком па ни је ZF с фо -
ку сом на фа зу 2 ин ве сти ци је.

О (не)без бед но сти у са о бра ћа ју

Пи смо се од но си на ре а ли за ци ју дру ге
фа зе ин ве сти ци је ZF-а у Ср би ји, као и
на мо гућ ност при ба вља ња гра ђе вин -
ског зе мљи шта по вр ши не 9,2 хек та ра
у се вер ној по слов ној зо ни у на шем
гра ду без на кна де. На ве де но је и да је
„због по вољ не по слов не пер спек ти ве
про јек та, као и до бре са рад ње са свим
кључ ним ак те ри ма у Ср би ји”, ова ком -
па ни ја ре ши ла да свој ин ве сти ци о ни
про је кат за поч не ове го ди не, уме сто
2022, ка ко је пла ни ра ла.

У пи сму је ре че но да дру га фа за,
по ред на ве де ног, под ра зу ме ва и из -
град њу про из вод ног објек та по вр ши -
не 29.500 ква драт них ме та ра, као и
раз вој но-ис тра жи вач ког цен тра од
5.000 ква дра та. Из ве сти лац на сед ни -
ци Ве ћа до дао је да би се „ре а ли за ци -
јом дру ге фа зе ин ве сти ци је за по сли -
ло ми ни мум 460 рад ни ка у про из -
вод ном по го ну, с тим што у овај број
не ула зе ви со ко ква ли фи ко ва ни но во -
за по сле ни у по ме ну том цен тру; укуп -
на вред ност ин ве сти ци је у пе ри о ду
од 2019. до 2022. го ди не би ла би 60
ми ли о на евра”.

Већ ни ци су усва ја њем за кључ ка,
из ме ђу оста лог, овла сти ли гра до на -
чел ни ка да ре ше њем обра зу је тим
за из ра ду ела бо ра та о оправ да но сти
оту ђе ња гра ђе вин ског зе мљи шта без
на кна де.

Дру га те ма би ла је Стра те ги ја без -
бед но сти са о бра ћа ја гра да за пе ри -
од 2019–2023. и пред лог Ак ци о ног
пла на за спро во ђе ње Стра те ги је. То -
ком из ра де ак та на пра вље на је ана -
ли за по сто је ћег ста ња. До ку мент је
пре зен то ван на ску пу у Град ској упра -
ви кра јем 2018. Уо че не су си ту а ци је
ка рак те ри стич не за Пан че во: нео п -
ход но је по ди за ње све сти у ве зи са
опа сно сти ма при ли ком во жње при
ве ли ким бр зи на ма, учвр шћи ва ње
пози тив них ста во ва пре ма ко ри -
шћењу за штит них си сте ма, при че -
му су мо то ци кли сти по себ но угро -
же ни у гра ду.

Ра ди се о основ ном до ку мен ту о
бу ду ћем по сту па њу Град ске упра ве,

ис под се дам, а Бре стов ча ни и Гло -
гоњ ци око три ми ли о на ди на ра.

На кон то га тре ба ло је до не ти за -
кљу чак о да ва њу са гла сно сти у ве зи с
кре дит ним за ду жи ва њем ЈКП-а АТП.
Из не то је да фир ма ду ги низ го ди на
одр жа ва ли квид ност уз по моћ крат -
ко роч них кре ди та, тј. та ко зва них до -
зво ље них ми ну са. Уско ро ис ти че прет -
ход ни јед но го ди шњи, тре ба га об но -
ви ти, па су већ ни ци по ди гли ру ке и
то ами но ва ли.

На кра ју, усво јен је пред лог за до -
но ше ње ре ше ња о обра зо ва њу Рад не
гру пе за про це ну до де ле суб вен ци ја
јав ним пред у зе ћи ма из бу џе та Гра да.
Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја спро -
ве ла је ре ви зи ја свр сис ход но сти до -
де ле суб вен ци ја, па је кон ста то ва но
да је у прет ход ном пе ри о ду би ло по -
ве ћа ња суб вен ци ја у не ким ло кал ним
са мо у пра ва ма, што ни је био слу чај у
Пан че ву, те да ни је би ло ва ља них
кри те ри ју ма и аде кват ног из ве шта -
ва ња. ДРИ је да ла смер ни це ка ко да
се то по пра ви.

Јед на од њих је обра зо ва ње по ме -
ну те рад не гру пе.

С. Трај ко вић

упра вља ча пу те ва, са о бра ћај не по ли -
ци је, ау то-шко ла... Ба за ће сва ке го -
ди не би ти на до гра ђи ва на по себ ним
ме ра ма и ак ци ја ма. Од бор ни ци ће да -
ти за вр шну реч о Стра те ги ји.

Усле дио је сет од три пред ме та у
ве зи са за шти том жи вот не сре ди не.
Из нет је на црт Од лу ке о за шти ти при -
род ног до бра „Пан че вач ке аде”, пред -
лог Про гра ма ко ри шће ња сред ста ва
бу џет ског фон да за за шти ту жи вот не
сре ди не Гра да Пан че ва за 2019, као и
пред лог за кључ ка о да ва њу са гла сно -
сти на Го ди шњи про грам упра вља ња
Пар ком при ро де По ња ви ца за 2019.
го ди ну – за то ће би ти за ду же но ЈКП
„Зе ле ни ло”.

Ме ре за за по шља ва ње

Из нет је, по том, пред лог Ло кал ног
ак ци о ног пла на за за по шља ва ње за
2019, ко ји је усво јио Са вет за за по -
шља ва ње Гра да. ЛАПЗ за 2019. го ди -
ну пред ви део је 11 ме ра: де вет ће би -
ти спро ве де но ове го ди не, а две ме ре
ће се за вр ши ти по про јек ту за по че -
том 2018.

По ме ну тих де вет ме ра су: струч на
прак са, јав ни ра до ви за ка те го ри ју те -
же за по шљи вих ли ца, сту дент ска лет -
ња прак са, са јам за по шља ва ња, уна -
пре ђе ње кон ку рент но сти сред њих шко -
ла пу тем по бољ ша ња усло ва за из во -
ђе ње прак тич не на ста ве, про грам за
по др шку по чет ни ци ма у би зни су, са -
мо за по шља ва ње, „НИС шан са” и суб -
вен ци је за отва ра ње но вих рад них ме -
ста. Град је за спро во ђе ње пла на из -
дво јио 51 ми ли он ди на ра.

На ред је до шао из ве штај о ра ду
Ко му нал не по ли ци је за 2018, а с об -
зи ром на то да је те ма ти ка при лич но
ши ро ка, по све ти ће мо јој за се бан текст
у на ред ном бро ју.

Пре зен то ва ни су и фи нан сиј ски
пла но ви за 2019. го ди ну ме сних за -
јед ни ца у Стар че ву, Ба нат ском Бре -
стов цу, Ка ча ре ву и Гло го њу. Стар -
чев ци ће ове го ди не на рас по ла га њу
има ти 7,5 ми ли о на, Ка ча рев ци мало

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

УКУПНА ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА ZF-а
60 МИ ЛИ О НА ЕВРА

ОМ БУД СМАН СКРЕ ЋЕ ПА ЖЊУ

Шта су вред но сти 
уре ђе ног дру штва

На „Сла ни ни ја ди” одр жа ној про те -
клог ви кен да у Ка ча ре ву Град ски од -
бор СПС-а Пан че во имао је штанд
ис пред ула за у Ме сну за јед ни цу. Ка -
ко нам је у тој стран ци ре че но, ме -
шта ни и по се ти о ци ма ни фе ста ци је
има ли су при ли ку да раз го ва ра ју о
зна чај ним пи та њи ма раз во ја се ла и
ло кал не за јед ни це с пред сед ни ком
ГО СПС-а Ни ко лом Дан гу би ћем, пот -
пред сед ни ци ма др Ста ни сла вом Ми -
ло ше ви ћем и Бе но ни јем Гру је ску -
ом, чла ном ГО СПС-а др Све то за -
ром Га ври ло ви ћем, в. д. се кре та ром
Да ли бор ком Ја ги цом и чла ном Пред -
сед ни штва Фо ру ма же на СПС-а Вој -
во ди не Ве сном Дра го је рац.

Сви по се ти о ци штан да бес плат но
су по слу же ни до ма ћим спе ци ја ли те -
ти ма (сла ни ном, шун ком, ко ба си цом,
ки фли ца ма и штру дла ма), као и осве -
жа ва ју ћим на пи ци ма. Та ко ђе, по се -
ти о ци су да ри ва ни блок чи ћи ма, упа -
ља чи ма и хе миј ским олов ка ма са обе -

леж ји ма стран ке. За че ти ри са та штанд
је по се ти ло ви ше од пет сто љу ди.

Ве ли ки труд уло жио је и Ме сни од -
бор СПС-а Ка ча ре во, с пред сед ни ком
Ми ла ном Ко са но ви ћем на че лу. Ути -
сак и со ци ја ли ста и по се ти ла ца штан -
да је сте да је ак ци ја ус пе ла, па ће СПС
на ста ви ти ре а ли за ци ју слич них ма -
ни фе ста ци ја и у на ред ном пе ри о ду.

С. Т.

СО ЦИ ЈА ЛИ СТИ НА „СЛА НИ НИ ЈА ДИ”

Раз го во ри у Ка ча ре ву

Под се ћа ју ћи на 20. фeбруaр, да тум
ко ји је Ге не рал на скуп шти на Ује ди -
ње них на ци ја 2007. гoдинe
прoглaсилa за Свет ски дан со ци јал -
не прав де, по кра јин ски за штит ник
гра ђа на – ом буд сман обра тио се јав -
но сти ма и до но си о ци ма по ли тич -
ких од лу ка.

Свет ски дан со ци јал не прав де од -
ре ђен је због пре по зна ва ња по тре бе
за ре ша ва њем пи та ња по пут си ро -
ма штва, ис кљу че но сти и не за по сле -
но сти. Со ци јал на прав да и дру штве -
ни раз вој основ ни су прeдуслoви за

oствaривaње мирa и бeз бeднoсти ка -
ко унутaр, та ко и измeђу држaвa.
Со ци јал но од го вор на др жа ва бринe
o грaђaнимa ко ји ни су у ста њу да се
бри ну о се би, а то под ра зу ме ва зaш -
титу слaбих, ствaрaње jeднaких
мoгућнoсти зa нoрмaлaн живoт
рaзличитих групa стaнoвништ вa и
по што ва ње за ко на.

Со ци јал на прав да се оства ру је и
кроз фер рас по де лу дру штве них и
ма те ри јал них до ба ра, јед на кост и
со ли дар ност, ува жа ва ње раз ли чи то -
сти и ин клу зив ног окру же ња, као и
бор бу про тив си ро ма штва и ства ра -
ње јед на ких шан си.

Прeмa пoдaцимa Ре пу блич ког за -
во да за ста ти сти ку, у 2017. го ди ни
стoпa ризикa oд сирoмaшт вa у Ре -
пу бли ци Ср би ји билa je 25,7 oдстo,
a тoм ри зи ку нajвишe су би ли

излoжeни млaђи oд 18 гoдинa (30,5
oдстo), кao и oни измeђу 18 и 24
гoдинe (29,7 oдстo). Цен три за со -
ци јал ни рад чи не осно ву си сте ма
со ци јал не за шти те на ко јој се те ме -
љи по др шка нај ра њи ви јим гру па ма
ста нов ни штва. Кон стант но по ве ћа -
ва ње бро ја ко ри сни ка цен та ра за со -
ци јал ни рад и усло жња ва ње њи хо -
вих по тре ба зах те ва ју да се овај ве о -
ма ва жан сек тор со ци јал не за шти те
ре фор ми ше, ка ко би се што пот пу -
ни је за до во љи ле по тре бе ње го вих
ко ри сни ка.

По кра јин ски за штит ник гра ђа на
– ом буд сман же ли да скре не па жњу,
ка ко јав но сти, та ко и до но си ла ца
по ли тич ких од лу ка, на чи ње ни цу да
оства ри ва ње пра ва на до сто јан ствен
рад и жи вот, на при ступ со ци јал -
ном бла го ста њу и прав ди, пред ста -
вља ју те мељ не вред но сти до бро уре -
ђе ног дру штва.

Ка ко је на ве де но на кра ју са оп -
ште ња, шти те ћи људ ска пра ва, по -
кра јин ски за штит ник гра ђа на да је
свој скро ман до при нос оства ре њу
дру штва у ко ме ће сва ки по је ди нац,
не за ви сно од сво је кул тур не при -
пад но сти, на ци о нал но сти, по ла, ве -
ро и спо ве сти, по ли тич ких опре де ље -
ња, имов ног ста ња или жи вот ног до -
ба, има ти јед нак и де ло тво ран при -
ступ прав ди.

С. Т.

Чла но ви град ске вла де за окру глим сто лом

НАША АНКЕТА
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Ја сна стра те ги ја, 
али слаб ре зул тат

Од су ство еко ло шке
све сти или ма њак
саве сти?!

Ко му нал ни от пад у раз ви је ним
зе мља ма пред ста вља си ро ви ну
ка ко за ре ци кла жну ин ду стри -
ју, та ко и за енер гет ске ком па -
ни је ко је се ба ве про из вод њом
стру је. По пра ви лу, фир ме ко -
је при ку пља ју от пат ке из наших
до мо ва, са ме или у ко о пе ра -
ци ји с дру гим ком па ни ја ма,
ре ци кли ра ју са др жа је кон теј -
не ра. У зе мља ма ЕУ у ко му -
нал ном ђу бре ту је ма ли про -
це нат ре ци кла бил ног ма те ри -
ја ла, јер гра ђа ни у сво јим
домови ма оба вља ју при мар ну
се лек ци ју. С дру ге стра не, у не -
ким раз ви је ним зе мља ма „пре -
ра ђе ни” ко му нал ни от пад ко -
ри сти се као енер гент у спа ли -
о ни ца ма за про из вод њу елек -
трич не енер ги је. Код нас ни
један ни дру ги мо дел то ко ва
от па да ни је раз ви јен.

Не дав но је Европ ска уни ја об -
ја ви ла ре зул та те о ге не ри са њу
ко му нал ног от па да у др жа ва ма
чла ни ца ма и кан ди да ти ма. Ср -
би ја се по ко ли чи ни про из ве -
де ног ко му нал ног от па да по гла -
ви ста нов ни ка, уз Пољ ску и Ру -
му ни ју, на ла зи на дну ли сте
европ ских зе ма ља (Пољ ска –
315 ки ло гра ма, Ср би ја – 306 и
Ру му ни ја – 274 ки ло грама

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ НАФТ НЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ СР БИ ЈЕ

Пан че во продаје би ту мен Не мцима
Ви сок ква ли тет 
про из во да Ра фи не ри је

НИС је у по сло ва њу с би ту ме -
ном то ком 2018. го ди не за бе -
ле жио зна чај не ре зул та те.
Оства ре не су ре корд на про из -
вод ња од 400.000 то на овог
нафт ног де ри ва та и ре корд на
про да ја на до ма ћем и ино стра -
ном тр жи шту, па је та ко ру ско-
срп ски нафт ни ги гант по стао
је дан од нај ве ћих про из во ђа ча
овог про из во да у окру же њу.

Вре ди ис та ћи да НИС обез -
бе ђу је про из вод њу ви со ко ква -
ли тет ног би ту ме на у скла ду са
европ ским стан дар ди ма ква -
ли те та. Про из вод по се ду је и Ц
знак за ква ли тет, ко ји омо гу -
ћа ва не сме та ни из воз свих вр -
ста би ту ме на у зе мље ЕУ и ре -
ги о на, као што су Ру му ни ја,
Бу гар ска, Сло ве ни ја, Ау стри ја,
Хр ват ска, Сло вач ка и Ма ђар -
ска. У НИС-у с по но сом ис ти -
чу да је то ком 2018. го ди не,
пр ви пут, оства рен пла сман би -
ту ме на на не мач ко тр жи ште,
што ја сно по ка зу је да овај

произ вод пан че вач ке Ра фи не -
ри је има ви сок ква ли тет.

На тр жи шту Ср би је НИС за у -
зи ма ли дер ску по зи ци ју по оби -
му про да је и кон ти ну и ра ном
про из вод њом то ком це ле го ди -
не га ран ту је ста бил ност ква ли -
те та и ис по ру ке би ту ме на за пу -
тар ска пред у зе ћа у зе мљи. Пре -
ма ре чи ма Фи ли па Ђу ро ви ћа,
ди рек то ра Сек то ра за про да ју
би ту ме на у овој ком па ни ји, оба -
ве за НИС-а као дру штве но од -
го вор не ком па ни је је сте да га -

ран ту је ста бил ност ис по ру ка овог
про из во да, ка ко би се ве ли ки
ин фра струк тур ни ра до ви у зе -
мљи од ви ја ли у кон ти ну и те ту:

– То су, пре све га, ра до ви на
из град њи де о ни ца ау то-пу те ва
Ко ри до ра 10 и Ко ри до ра 11. Уз
то, НИС је ове го ди не по ве ћао
из воз и пла си рао би ту мен у се -
дам на ест др жа ва и има са рад -
њу с нај ве ћим гра ђе вин ским
ком па ни ја ма у Евро пи. За хва -
љу ју ћи по ве ћа њу оби ма про из -
вод ње би ту ме на у Ра фи не ри ји,

би ли смо у при ли ци да од го во -
ри мо на по ве ћа ну по тра жњу за
овим про из во дом у ре ги о ну и
Евро пи то ком се зо не.

Ре корд ним ре зул та ти ма до -
при не ла су и ула га ња у мо -
дер ни за ци ју по сло ва ња с би -
ту ме ном у Ра фи не ри ји наф те
Пан че во. У про је кат ау то ма -
ти за ци је ау то и же ле знич ког
пу ни ли шта и де ла ре зер во ар -
ског про сто ра НИС је у 2018.
го ди ни уло жио ско ро 100 ми -
ли о на ди на ра.

Бо ра Спа сов, ко ор ди на тор
По го на Би ту мен, ис ти че да се
сви по сло ви на от пре ми би ту -
ме на са да ра де без бед ни је, бр -
же, чи сти је и лак ше. Сма тра
да је го ре на ве де ном ин ве сти -
ци јом оства рен ви ши ни во за -
шти те жи вот не сре ди не на ме -
сту уто ва ра де ри ва та наф те.

ТО КО ВИ КО МУ НАЛ НОГ ОТ ПА ДА

ЗАШТО БА ЦА МО НО ВАЦ У КОН ТЕЈ НЕ РЕ

АПЛИ КА ЦИ ЈА ЗА ДЕ ЦУ

Лако креирајте квиз
на свом телефону

Се дам на е ста три би на под на -
зи вом „Спо р том про тив дро -
ге” у ор га ни за ци ји удру же -
ња „Срп ска Спа р та” одр жа -
на је у сре ду, 13. фе бру а ра, у
Гло го њу.

Са лу До ма кул ту ре до по -
след њег ме ста су ис пу ни ли
уче ни ци Основ не шко ле „4.
ок то бар”, за јед но с ро ди те -
љи ма, на став ни ци ма и ди рек -
то ром те уста но ве.

Пре да ва чи на три би ни би -
ли су док тор ка Та ња Мр ђан,
ко шар каш Пар ти за на Ни ко -
ла Са вић, фуд бал ски тре нер
Не над Стој чић, бив ши за ви -
сник од дро ге Вла ди мир Па -
вло вић, као и чел ни љу ди

„Срп ске Спа р те” Зо ран Ра ја -
чић и Зо ран Ста врев ски, те
пред сед ник МЗ Гло гоњ Слав -
ко Ја ћи мов ски.

– За јед нич ким ан га жо ва -
њем ро ди те ља, на став ни ка и
тре не ра, с ви ше ова квих три -
би на и аде кват ним го вор ни -
ци ма, мо же мо да сма њи мо
број за ви сни ка од дро ге. На -
шој де ци узо ри тре ба да бу ду
про сла вље ни спор ти сти, по -
пут Но ва ка Ђо ко ви ћа и дру -
гих – ре као је по ча сни пред -
сед ник „Срп ске Спа р те” Зо -
ран Ста врев ски.

Ор га ни за то ри три би не
„Спо р том про тив дро ге” на ја -
ви ли су и но ве ак ци је.

ОДР ЖА НА ТРИ БИ НА У ГЛО ГО ЊУ

Спо р том про тив дро ге

Нафт на ин ду стри ја Ср би је, у
окви ру свог дру штве но од го -
вор ног по сло ва ња, фи нан сиј -
ски је по др жа ла из ра ду бес -
плат не еду ка тив не мо бил не
апли ка ци је „Знак пи та ња” ко -
ја ко ри сни ку пру жа мо гућ -
ност кре и ра ња кви зо ва на же -
ље ну те му ра ди раз во ја де це

мла ђег уз ра ста и де це са смет -
ња ма у раз во ју.

Жи ви мо у ери мо бил не ко -
му ни ка ци је и по тре бе да се
вас пит но-обра зов ни ме то ди
при ла го де овом агре сив ном
гло бал ном трен ду. С дру ге
стра не, рад с де цом у са вре -
ме ном до бу по ста је ве о ма
иза зо ван и зах те ва од ро ди -
те ља и на став ни ка да бу ду
кре а тив ни, јер са вре ме не ме -
то де обра зо ва ња ис ти чу у пр -
ви план по тре бу да ма ли ша -
ни гра ди во са вла да ва ју ла ко
– не по сред но кроз игру. Сто -
га су мо бил ни те ле фо ни и
та бле ти по ста ли ве о ма ко -
ри сно на став но сред ство.
Чест је слу чај да ро ди те љи
де те ту да ју мо бил ни те ле -
фон не во де ћи мно го ра чу на
о то ме ка кву апли ка ци ју или
игри цу оно ко ри сти. Струч -
ња ци ис ти чу да је ве о ма ва -
жно да оче ви и мај ке до бро

про ве ре да ли је апли ка ци ја
аде кват ног са др жа ја, да ли
је при ла го ђе на уз ра сту ма -
ли ша на, да ли има ре кла ма
(ко је мо гу да бу ду не при ме -
ре не), да ли има хи пер лин -
ко ва ко ји га мо гу од ве сти ка
не же ље ним са др жа ји ма и још
мно го то га.

Про блем пред ста вља и то
што на на шем је зи ку има вр -
ло ма ло са др жа ја на мо бил -
ном те ле фо ну ко ји су при ла -
го ђе ни де ци. У скла ду с тим,
НИС је са гле дао зна чај из ра -
де апли ка ци је „Знак пи та ња”,
ко ја мо же да се пре у зме и за
ан др о ид и за IOS опе ра тив -
ни си стем. Она не ма хи пер -
лин ко ве и ре кла ме и омо гу -
ћа ва из ра ду ра зно вр сног ди -
ги тал ног ди дак тич ког ма те -
ри ја ла. Пот пу но је бес плат -
на и мо же се ко ри сти ти без
ин тер не та. „Знак пи та ња” с
де те том ко му ни ци ра по мо ћу
сим бо ла, та ко да мо гу да га
ко ри сте де ча ци и де вој чи це
ко ји не зна ју да чи та ју и пи -
шу. Та ко ђе, што је ве о ма ва -
жно, апли ка ци ја по се ду је и
оп ци ју „Child Lock”, ко ја оте -
жа ва де те ту да до ђе до не -
при клад них са др жа ја у мо -
бил ном уре ђа ју.

ДА Н ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ

Са чу вај мо енер ги ју
Пан че во је је дан од иза бра -
них гра до ва ко је је Ми ни стар -
ство ру дар ства и енер ге ти ке
по зва ло да се при кљу че обе -
ле жа ва њу 5. мар та – Ме ђу на -
род ног да на енер гет ске ефи -
ка сно сти. Ми ни стар ство је у
окви ру не мач ко-срп ске са рад -
ње, уз по др шку ГИЗ-а и КfW-a
(Не мач ка раз вој на бан ка),
при пре ми ло про мо тив не ма -
те ри ја ле: пла ка те, деч је ма -
ји це с про мо тив ним сло га ном
„Са чу вај енер ги ју за леп шу
пла не ту” и еду ка тив не деч је
дру штве не игре на те му енер -
гет ске ефи ка сно сти. Пан че -
вач ка ло кал на са мо у пра ва
пред ста ви ла је план ак тив но -
сти, ко ји, по ред рас по де ле на -
ве де ног про мо тив ног ма те ри -
ја ла и по се те основ ним и сред -
њим шко ла ма на те ри то ри ји
на шег гра да, пред ви ђа и

покре та ње ли ков ног кон кур -
са „Са чу вај енер ги ју за леп шу
пла не ту” за основ це ви ших
раз ре да.

Ма ли ша ни тре ба да по ша -
љу сво је ске ни ра не или фо -
то гра фи са не цр те же на имејл
ре дак ци је „Еко пе ди је” (eko-
pedija@pancevo.rs) нај ка сни -
је до 25. фе бру а ра. По след -
њег да на фе бру а ра у хо лу
Град ске упра ве би ће отво ре -
на из ло жба ода бра них ли ков -
них ра до ва. По бед ни ци ма ће
би ти уру че не на гра де ко је је
обез бе ди ло Ми ни стар ство ру -
дар ства и енер ге ти ке у са рад -
њи с ГИЗ-ом и Не мач ком раз -
вој ном бан ком. Пе де се то ро
шко ла ра ца до би ће ма ји це с
про мо тив ним сло га ном и ком -
пле те еду ка тив них дру штве -
них ига ра „Играј за енер ги ју”
за сво је шко ле.

из но сио је 487 ки ло гра ма. Нај -
ве ћи део (го то во 480 ки ло гра -
ма по по је дин цу) ко ри сти се
за по нов но до би ја ње си ро ви на
или енер ги је, или се от пад, ако
је у пи та њу ор ган ски, ком по -
сти ра и при род но раз ла же. Пре -
ма овом из ве шта ју, у ЕУ се у
про се ку 30 од сто от па да ре ци -
кли ра, 17 од сто ком по сти ра,
28 про це на та спа ли (од че га је
нај ве ћи део ис ко ри шћен за до -
би ја ње енер ги је), а 24 од сто ко -
му нал ног от па да од ла же се на
де по ни је.

У Ср би ји је си ту а ци ја дру га -
чи ја, по што је од про из ве де -
них 306 ки ло гра ма от па да об -
ра ђе но са мо 257 ки ло гра ма, од
ко јих је чак 256 ки ло гра ма за -
вр ши ло на де по ни ја ма, а је -
дан ки ло грам по осо би ис ко -
ри шћен је за до би ја ње се кун -
да р них си ро ви на. Ка да је о на -
шем гра ду реч, пре ма по да ци -
ма ЈКП-а „Хи ги је на”, Пан чев -
ци про изво де го ди шње око 365
ки ло грама от па да по чла ну
дома ћин ства.

Ар ми ја са ку пља ча

Јо ван ка Да кић, ру ко во ди лац
сек то ра за упра вља ње от па дом
и за шти ту жи вот не сре ди не у
ЈКП-у „Хи ги је на”, ис ти че да је
про шле го ди не на но ву и ста ру
де по ни ју, где по ред ко му нал -
ног от па да за вр ша ва и ине рт ни
и нео па сан ин ду стриј ски от пад,
од ло же но укуп но 36.500 то на.

– Вре ди ис та ћи да се, по ред
от па да из град ске сре ди не, на
овим де по ни ја ма трај но ускла -

от па да). Нај ве ћи део от па да у
Ср би ји се од ла же на де по ни је,
ре ци кли ра се са мо ве о ма ма ли
део, а ком по сти ра ње и при род -
но раз ла га ње от па да или ње го -
ва упо тре ба за до би ја ње енер -
ги је у Ср би ји се не при ме њу ју
– по ка зу је ис тра жи ва ње ев -
ропске ста ти стич ке аген ци је
„Еуростат”.

Они и ми

При ме ра ра ди, про сеч ни из нос
от па да по гла ви ста нов ни ка у
Европ ској уни ји у 2017. години

ди шти и от пад из Стар че ва и
До ло ва. По што је реч о 100.000
ста нов ни ка, про стом ра чу ни -
цом до ла зи се до по да тка да се
у на шем гра ду по гла ви ста -
нов ни ка про из во ди је дан ки -
ло грам ко му нал ног от па да.
Пре ма пра вил ни ку, „Хи ги је на”
је ду жна да ква р тал но ура ди
ана ли зу мор фо ло шког са ста ва
и на осно ву ана ли зе утвр ђе но
је да у пан че вач ком от па ду при -
су ство ре ци кла бил не ма те ри је
ни је ви сок – из ја ви ла је Јо ван -
ка Да кић и об ја сни ла да раз -
лог за то ни је еко ло шка про -
све ће ност на ших су гра ђа на. Ка -
ко је ре кла, за хва љу ју ћи ра ду
ар ми је не фо р мал них са ку пља -
ча ко ји сва ко днев но ку пе пре -
те жно ам ба ла жни от пад (ли -
мен ке, те тра пак), у на шем ђу -
бре ту је ма ње си ро ви на за ре -
ци кла жу.

У ре ци кла жном цен тру у Вла -
син ској ули ци „Хи ги је на” на
го ди шњем ни воу об ра ди око
1.000 то на ко му нал ног от па да.
Ка ко ка жу у том јав ном ко му -
нал ном пред у зе ћу, про цен ту -
ал но то је ма ло, али не тре ба
за не ма ри ти чи ње ни цу да је за -
пре ми на тих хи ља ду то на ве о -
ма ве ли ка и да би за у зе ла дра -
го цен део на на шој но вој са ни -
тар ној де по ни ји. Ка да је реч о
ре ци кла жи, Пан че во је на ни -
воу од де сет до пет на ест од сто
и на ша ло кал на за јед ни ца је
до ско ра, тач ни је до до но ше ња
но ве уред бе, ис пу ња ва ла на ци -
о нал не ци ље ве о ре ци кла жи
ко му нал ног от па да.

НА УЧ НИ РАД УЧЕ НИ КА

У то ку је из ра да на уч ног ра да о то ко ви ма от па да у на шем

гра ду ко ју вр ше по ла зни ци Ре ги о нал ног цен тра за та лен те

„Ми хај ло Пу пин”. Уче ни ци Тех нич ке шко ле „23. мај”, са сме -

ра за тех ни ча ре за шти те жи вот не сре ди не, два пу та го ди -

шње ра де у сво јим до ма ћин стви ма, по не де љу да на,

при мар ну се па ра ци ју от па да на све вр сте ко је се ства ра ју.

Ка ко ка же Јо ван ка Да кић, ру ко во ди лац сек то ра за упра вља -

ње от па дом и за шти ту жи вот не сре ди не у ЈКП-у „Хи ги је на”

и во ђа од се ка за шти те жи вот не сре ди не пан че вач ког Ре ги -

о нал ног цен тра за та лен те, уче ни ци одва ја ју раз ли чи те вр -

сте ам ба ла же и ме ре их на обич ној ку хињ ској ва ги на

днев ном ни воу.

– По том про ра чу на ва ју и еви ден ти ра ју, во де ћи ра чу на о

то ме да ли је реч о ку ћи или ста ну, у гра ду или у на се ље ном

ме сту, ко ли ко има чла но ва и ко ли ко ко му нал ног от па да сва -

ко од њих днев но про ду ку је. Пре ма тим по да ци ма, у је сен

про шле го ди не про сек је био из ме ђу 200 и 300 гра ма, што

је ма ње не го у ана ли зи ко ја је ра ђе на пре де сет го ди на. То

мо же да ука же на то да нам је опа ла ку пов на моћ или је јед -

но став но би ла та ква струк ту ра де це ко ја су уче ство ва ла у

овом ис тра жи ва њу – ре кла је Јо ван ка Да кић.

За њих је ово уносан бизнис

Страну припремиo 

Зоран
Станижан



Наш град се на ла зи на
јед ном од глав них
европ ских ту ри стич ких
пу те ва, али ту ри сти ма
се не ну ди го то во 
ни је дан раз лог да се у
ње му за др же, ни ти да
ту по тр о ше не ки евро

Три де сет хи ља да би ци кли ста
про ђе го ди шње кроз наш град
ру том „Евро Ве ло 6”, ко ја спа ја
се вер ну Евро пу и ру мун ску оба -
лу Цр ног мо ра. У пре по зна тљи -
вој оде ћи, на кр ца ни би са га ма,
ла га но про мак ну гра дом ка
Стар че ву и Омо љи ци. Ода тле
нај че шће скре ну ка Ива но ву,
па се на си пом кроз ата ре од ве -
зу до камп на се ља „Ја бу ков
цвет”; бе тон ским пу тем стиг ну
до Бре стов ца и глав ним ко ло -
во зом на ста ве ка Ко ви ну и Ду -
на ву. У Ста рој Па лан ци се укр -
ца ју на ске лу, а од Ра ма да ље
низ Ду нав ка Ру му ни ји...

У Пан че ву или не ком окол -
ном се лу тек по не ки ку пи фла -
шу во де и пе ци во, а за др жа ва -
ју се ду же са мо кад мо ра ју –
ре ци мо, кад им у бли зи ни „Пе -
тро хе ми је” оштар трн зва ни
„ба бин зуб” про бу ши гу му!

Пи та ње за град ске оце, пред -
у зет ни ке и оста ле, вред но мо -
жда и ми ли он до ла ра: шта мо -
же мо да по ну ди мо овим мир -
ним и ра до зна лим љу ди ма па
да се у Пан че ву за др же ма кар
ма ло ду же од про сеч них де се -
так ми ну та? И да за то вре ме
по тр о ше ви ше од про сеч них
бли зу ну ла сво јих па ра?

Мо жда је сад пра ви час да
се не што пре ду зме, јер се зо на
пе да ли ра ња уско ро по чи ње.

Град мер ка и раз ми шља

Ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни -
за ци је Ни ко ла Сто ил ко вић ка -
же да то ком про ле ћа и ле та у
уста но ву на чи јем је че лу свра -
ти по три де се так би ци кли ста
не дељ но.

– Реч је ма хом о Нем ци ма,
па Ита ли ја ни ма, Сло вен ци ма...
а има их и из Фран цу ске, Бел -
ги је и дру гих зе ма ља. Њи хов
број је у по ра сту. По ред про -
спе ка та, ми им ну ди мо бес пла -
тан ин тер нет и по ма же мо у на -
ла же њу нај по вољ ни јег сме шта -
ја, углав ном у ет но-ту ри зму.
На жа лост, у Пан че ву пре но ћи
тек сва ки тре ћи – ис ти че ди -
рек тор ТОП-а.

Пре ма ње го вим ре чи ма, овим
го сти ма нај ви ше не до ста је
опре мље ни ји сер вис, а за ни -
ма ју их и кул тур не ма ни фе ста -
ци је и тра ди ци о нал на ку хи ња.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 22. фебруар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРО ПУ ШТА МО ПРИ ЛИ КУ ЗА ЗА РА ДУ

ПА РЕ КРОЗ ПАН ЧЕ ВО ПРО ЛА ЗЕ НА БИ ЦИ КЛУ

– На жа лост, за сад не ма мо
у по ну ди ни не ко ау тен тич но
ме сто ни по себ но је ло. Ме ђу

њи ма је до ста би зни сме на,
адво ка та, ле ка ра и дру гих ин -
те лек ту а ла ца, ко ји у при ро ди
тра же от клон од сво јих оба -
ве за и од лук су за и ели те...
Мо гли би смо мно го то га да
им по ну ди мо, ре ци мо не ка -
кав цен тар ко ји би на јед ном

ме сту за до во љио њи хо ве нај -
ши ре по тре бе и с тим у ве зи
баш мер ка мо од го ва ра ју ћи
обје кат... За тим, би ло би иде -
ал но ка да би ста ри та ми шки
мост и пут пре ко ње га би ли
про ши ре ни, што је баш ових

да на пред ло же но, а од лич но
би би ло да ре а ли зу је мо иде ју
о из град њи па са ре ле од Град -
ске шу ме до ке ја. Има мо на -
го ве штај да ће Ко вин гра ди ти
би ци кли стич ку ста зу ка на -
шем гра ду, а чу ли смо да и
Бе ла Цр ква слич но раз ми шља;
они су већ ура ди ли ста зу до
Вра че вог Га ја. Ми не сме мо
да оста не мо по стра ни... – на -
гла ша ва Сто ил ко вић.

Стар че ву са мо фа ле па ре

Ме сна за јед ни ца Стар че во, кроз
ко је про ла зи „Евро Ве ло 6”, оти -

шла је не ко ли ко ко ра ка да ље
од раз ми шља ња.

Мо дер на би ци кли стич ка ста -
за одав но је на ли сти ње них
при о ри те та, али ви ше ин стан -
це ни ка ко да ту став ку увр сте у
бу џет, ка же Пе тар Ан дре јић,
порт па рол МЗ.

– Ура ди ли смо про је кат пре
ви ше го ди на за по тез од Ра фи -
не ри је до цен тра на шег ме ста,
а ори јен та ци о на це на би би ла
пет на ест ми ли о на ди на ра. Реч
је о мо дер ној дво трач ној ста зи
ши ри не два ме тра, ко ја има и
од мо ри шта. Изло би ра ли смо
фи нан сиј ска сред ства и за из -
ра ду про јек та тра се од Стар че -
ва до Омо љи це. Че ка ју ћи да се
не што од то га по кре не, за ино -
стра не ци кло ту ри сте обез бе ди -
ли смо бес пла тан бе жич ни ин -
тер нет на Тр гу нео ли та, а под -
сти че мо и раз вој при ват них
сме штај них ка па ци те та – на -
бра ја Ан дре јић.

Ни смо за по хва лу

Сва ке го ди не с про ле ћа Пан -
че вац Ду шан Ми лој ков сед не
на свој спе ци ја лан и ве о ма из -
др жљив тр кач ки би цикл „сим -
плон” (по ло ван ко шта око 400
евра) и про ве де не ко ли ко не -
де ља лу та ју ћи овим на шим ле -
пим и ша ре ним све том. По -
сле то опи ше у сво јим књи га -
ма, а но вац од њи хо ве про да је
да је у ху ма ни тар не свр хе. Ове
го ди не ће на пут по европ ским
оба ла ма.

На јед но та кво пу то ва ње
обич но по не се хи ља ду евра,
што му је до вољ но за де сет до
пет на ест да на, јер спа ва на
отво ре ном. По ред во ћа и по -
вр ћа, по вре ме но ку пу је и „ја -
чу хра ну”, јер пре ва љу је ета пе
и од по две ста-три ста ки ло ме -
та ра бо ре ћи се с ве тро ви ма и
успо ни ма.

– За раз ли ку од ме не, ве ћи -
на би ци кли ста ко ји ову да про -
ла зе не жу ре пре ви ше, већ же -
ле да ви де што ви ше. По што
и ме не мно ги ле по до че ка ју у
сво јим зе мља ма, та ко се и ја
тру дим да њих ле по уго стим.
По ка жем им град и по зо вем
их да пре спа ва ју у мо јој ку ћи,
иа ко ве ћи на про ве де ноћ у бе -
о град ским хо сте ли ма. Они во -
ле Ду нав и кам по ва ње на реч -
ним оба ла ма, па их упу ћу јем
на та ми шки кеј, али жа ле се
да су на ша при о ба ља

запуштена и ре ке пр ља ве – ка -
же Милој ков.

При ват на ини ци ја ти ва

Он се но сио ми шљу да на -
пуште ну ку ћу пре ко пу та 
ДДОР-а пре тво ри у сте ци ште
би ци кли ста, што на ших, што
стра них.

– Ве ро ват но би ра ди је спа -
ва ли ов де не го у Бе о гра ду, где
их пре но ћи ште ко шта 20 до
30 евра, а пре сто ни ца им је
ту, на 15 ки ло ме та ра! Њих за -
ни ма не што ау тен тич но, а не
да у ту ри стич кој ор га ни за ци -
ји гра да до би ју сли ке и

Душан Милојков: 
„Бициклиста током
петнаестодневног
пута по 
Старом континенту
потроши, просечно,
око 1.000 евра”.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

3.600 КИ ЛО МЕ ТА РА ЛЕ ПО ТЕ

Би ци кли стич ка ру та „Евро Ве ло 6”, ду га пре ко три хи ља де и

шестсто ки ло ме та ра, по чи ње (или се за вр ша ва, за ви сно од

то га да л’ сте по шли ил’ сте до шли) на фран цу ској оба ли

Атлант ског оке а на. Про ла зи кроз пре ле пе кра јо ли ке зе мље

у ко јој се сва ког ју ла од ви ја нај по пу лар ни ја би ци кли стич ка

тр ка на све ту: „Тур де Франс”, иде пре ко Швај цар ске и у не -

мач ком Швар цвал ду се „ле пи” уз Ду нав, го то во на са мом

ње го вом из во ру. Ода тле ви ју га уз ову ре ку кроз Беч, Бра ти -

сла ву, Бу дим пе шту, Но ви Сад, Бе о град... па пре ко Пан че ва

на ста вља све до Кон стан це на ру мун ској оба ли Цр ног мо ра.

роковни ке... Не до ста је нам и
ет но-ре сто ран, би ци кли сти во -
ле да про ба ју спе ци ја ли те те
зе мље у ко јој бо ра ве. Ве о ма
по др жа вам и на ме ру да се на -
пра ви па са ре ла у Град ској шу -
ми, ку да би би ци кли сти мо -
гли ре гу лар но да про ла зе, с
об зи ром на то да им је пре ла -
зак пре ко ста рог мо ста ри -
скан тан. Све тре ба учи ни ти
ка ко би смо те до бре љу де на -
ве ли да се за др же, а не да нас
пам те по „ба би ном зу бу”, 
руглу и сра мо ти – жу стар је
Ми лој ков.

За то, да не би смо би ли упам -
ће ни по ло шим ства ри ма, по -
кре ни мо се ма кар ма ло и раз -
ми сли мо озбиљ но о град њи тог
не ког би ци кли стич ког цен тра
са сер ви сом, ет но-ре сто ра ном

и ту ри стич ким во ди чи ма. Ни -
је та ко нео ства ри ва ка ко на пр -
ви по глед из гле да.

А по зи тив ни ефек ти ве о ма
бр зо би се про ши ри ли по Евро -
пи и ко зна где још по све ту...

Део руте „ЕвроВело” 6 уз Дунав

КУМ ПРО ТИВ „БА БИ НОГ ЗУ БА”

Аца Ко стић у Стар че ву већ два де се так го ди на др жи вул ка -

ни зер ску рад њу „Кум”. Пре ко ле та рад ња му је пу на, јер код

„Пе тро хе ми је” ра сте жбу на ста биљ ка „ба бин зуб”, чи је се ме

има игли це што кроз гу му про ди ру као у сир. А ка ко их ве -

тар ла ко но си и до ста зе ко јом про ла зе дво точ ка ши, рет ко ко

умак не тој по ша сти. Гу ма ис пу сти не ко ли ко сто ти на ме та ра

да ље, баш на до мак „Ку ма”.

– Мно ги ме зе за ју да им ја под ме ћем то бо дљи ка во се ме.

Ша лу на стра ну, про сто је не ве ро ват но да ни ко тај ко ров не

мо же да за тре. До га ђа се и да по де се так игли ца за вр ши у

гу ми. И он да јој не ма спа са. Стран ци има ју дру га чи је вен ти -

ле, па то бу де за мр шен про блем ко ји ре ша ва мо на раз ли чи -

те на чи не. Иа ко не знам је зик, у ме ђу вре ме ну се си ти

ис при ча мо, по ну дим их ра ки јом или чвар ци ма, што са оду -

ше вље њем при хва те. Услу гу им не на пла ћу јем, јер не ма леп -

шег не го ка да те не ко у да ле ком све ту то пло до че ка. Они

опет, не кад ме ча сте и мно го бо га ти је не го што би из нео ра -

чун – на во ди Ко стић.

ПРЕ НО ЋИ ШТЕ

МОЖЕ И БА ДА ВА

Стар чев ка Сне жа на Фи ли -

по вић има че ти ри објек та

за сме штај ци кло ту ри ста. А

пр ви пут се с би ци кли сти -

ма из бе лог све та пре не ко -

ли ко го ди на сре ла са свим

слу чај но.

– Уве ли ко је би ла ноћ, ја

ле гла да спа вам, кад су на -

и шли Ау стри јан ци ко ји ма

се по ква рио би цикл. Ни је

ми би ло те шко да се на ђем

љу ди ма у не во љи. Ни сам

им на пла ти ла пре но ћи ште,

а то ни сам чи ни ла ни ка -

сни је, ма да је код ме не но -

ћи ва ло де се так гру па.

Же лим да ови љу ди из на -

ше зе мље по не су што леп -

ше ути ске, а за ра ђу јем на

дру ги на чин – ка же ова го -

сто љу би ва жена.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Kада зна мо ка ко да ком би -
ну је мо при род не биљ не пре -
па ра те, млеч не про из во де,
уља, мед и ми не ра ле, мо же -
мо са ми мно го да учи ни мо
за ко жу ли ца. Ода бир пра вих
са сто ја ка и њи хо во пра вил но
до зи ра ње од ве ли ке су ва жно -
сти за до би ја ње до брих ре -
зул та та. Без об зи ра на то да
ли же ли мо да се ре ши мо ак -
ни или да убла жи мо бо ре, ма -
ска се увек ста вља на чи сто,
ис пи лин го ва но, су во ли це и
др жи се око два де сет ми ну -
та. По том се уми је мо мла ком
во дом и на не се мо од го ва ра -
ју ћу кре му. Тре ба ло би да ма -
ске ко ри сти мо јед ном не дељ -
но, а по по тре би и че шће.

Kада же ли мо да очи сти -
мо ли це од ак ни, мо же мо да
ком би ну је мо гли ну (ку пу је
се у апо те ци) и ки се ло мле -
ко. Од лич не ре зул та те да је

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

Ча роб не ма ске за 
сва ки про блем

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 300 г ле бле би ја,

гла ви ца цр ног лу ка, два-три

че на бе лог лу ка, со, би бер,

мле ве ни ким, ко ри јан дер

(ако има те), ма ло љу те мле -

ве не па при ке, пер шун и ка -

ши чи ца пра шка за пе ци во.

При пре ма: Ле бле би је

пре ли ти хлад ном во дом и

оста ви ти пре ко но ћи у фри -

жи де ру. Су тра дан их до бро оце ди ти и усит ни ти у блен де ру (не тре -

ба их прет ход но ку ва ти). До да ти цр ни лук (мо же и мла ди), бе ли лук

и све оста ле за чи не по уку су. Нај бо ље је пр во са свим бла го за чи ни -

ти, па се ка сни је укус мо же још до те ра ти ако је по треб но. Цр ни лук

се мо же прет ход но ма ло про дин ста ти, јер он да има леп ши и слат -

ка сти укус, ма да ни је оба ве зно. Ако не мо же те да на ђе те мле ве ни

ким, мо же те га и са свим сит но исец ка ти и до да ти у сме су. По вре -

ме но за у ста ви те мик сер и ски ни те зрн ца са обо да по су де, па на ста -

ви те док се све фи но не усит ни. Сме са не тре ба да бу де као па ста,

већ мо ра да оста не зр на ста.

Ка ши чи цом или мо крим ру ка ма об ли ко ва ти ћуф ти це – сме са је

до вољ но ком пакт на да сви са стој ци оста ну за јед но. За гре ја ти уље,

па спу шта ти по не ко ли ко ћуф ти ца и пр жи ти их у ду бо ком уљу док

фи но не по ру ме не са свих стра на. Пр же не ћуф ти це из ва ди ти на ку -

хињ ски па пир да упи је ви шак уља, а за тим их по слу жи ти уз умак од

јо гур та и вру ће ле пи њи це.

Умак од јогуртa: до да ти у јо гурт ма ло усит ње ног бе лог лу ка и

љу те ту ца не па при ке, мо же и ка ши чи ца су са мо ве па сте или ма ло

ли му но вог со ка. Све фи но из ме ша ти и по слу жи ти уз то пле ћуф ти це

од ле бле би ја. При јат но!

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

Фа ла фел

Трет ман де те та с ви со ком
те ле сном тем пе ра ту ром и ди -
ле ма ка да се обра ти ти ле ка -
ру, а ка да ски да ти тем пе ра -
ту ру у кућ ним усло ви ма, ве -
чи те су не до у ми це ро ди те -
ља су о че них са овом вр стом
здрав стве ног про бле ма. Раз -
ло зи, на рав но, ле же у стра ху
од мо гу ћих ком пли ка ци ја,
ко је су, на сву сре ћу, ве о ма
рет ке.

Пе ди ја три са ис ку ством у
ле че њу де це с ви со ком тем -
пе ра ту ром нај че шће ука зу ју
на основ не прин ци пе ко је би
тре ба ло ис по што ва ти ка ко
би се ма ли ор га ни зам из бо -
рио с бо ле шћу. Ве ћи на се
сла же са чи ње ни цом да де -
те до бро под но си те ле сну
тем пе ра ту ру до 38 сте пе ни
Цел зи ју са и да она не тре ба
да се тре ти ра ле ко ви ма. Уко -
ли ко је де те ак тив но, не про -
ме ње ног рас по ло же ња и пи -
је до вољ не ко ли чи не во де,
ин тер вен ци ја ле ка ра обич -
но ни је по треб на. Што је де -
те мла ђе, по треб но је с ве -
ћом па жњом пра ти ти ње го -
во ста ње. Пра ви ло је да се
ви со ка те ле сна тем пе ра ту ра
де те та мла ђег од три ме се ца
оба ве зно тре ти ра у здрав -
стве ној уста но ви због не фор -
ми ра ног иму ни те та. Ка ко се
у осно ви по ви ше не те ле сне
тем пе ра ту ре нај че шће крије

ин фек ци ја ви ру сом или бак -
те ри јом, ком пли ка ци је су у
овом уз ра сту че сте. Сма тра
се да се тем пе ра ту ре ни же
од 39 сте пе ни Цел зи ју са код
де те та ста ри јег од три ме се -
ца мо гу тре ти ра ти код ку ће.
Ово пра ви ло ни је стрикт но,
већ би тре ба ло та ко ђе обра -
ти ти па жњу на бр зи ну ра ста
тем пе ра ту ре. Уко ли ко је она
на гло по ра сла, опрез мо ра
би ти ве ћи. По да так да тем -
пе ра ту ра не па да по сле два-
три да на, до во љан је раз лог
за обра ћа ње ле ка ру. У кућ -
ној апо те ци би увек тре ба ло
има ти си руп на ба зи па ра -
це та мо ла или ибу про фе на.
Ови ле ко ви се по пра ви лу
на до пу њу ју ту ши ра њем де -
те та и оро ша ва њем ко же
мла ком во дом. Оба ве зно је
узи ма ње што ви ше теч но сти
ка ко би де те би ло до вољ но
хи дри ра но.

Да би олак ша ли ро ди те -
љи ма не гу де те та с по ви ше -
ном те ле сном тем пе ра ту ром,
пе ди ја три на во де зна ке на
ко је би по себ но тре ба ло
обра ти ти па жњу. Са ве ту ју да
се ро ди те љи обра те ле ка ру
уко ли ко се де те не сме је или
не игра бар не ко ли ко ми ну -
та у ро ку од че ти ри са та.
Упо зо ра ва ју ћи зна ци су не -
мир де те та чак и ка да се оно
узме у на руч је или оте жа но
и убр за но ди са ње без об зи -
ра на да те ле ко ве. По себ ну
па жњу тре ба обра ти ти на
зна ке де хи дра ци је, као што
су из о ста нак мо кра ће ви ше
од шест са ти код де те та мла -
ђег од го ди ну да на, из о ста -
нак су за при пла чу, су во ћа
уса на, уста и очи ју. Зна ци
за уз бу ну су по вра ћа ње ви -
ше од два пу та, по ја ва оси -
па, бо ла сто ма ка, уха или
бол ног мо кре ња. На рав но,
ве о ма је бит но и су бјек тив -
но осе ћа ње ро ди те ља о ста -
њу де те та.

Тем пе ра ту ра код де це

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

и ов се но бра шно уму ће но с
јо гур том.

Ако же ли те да убла жи те
бо ре, ољушт итe лист ало је ве -
ре, па ге ла сти са др жај биљ ке
ис ко ри сти те као ма ску. Ре -
зул та ти су ча роб ни. Та ко ђе,
мо же те по ме ша ти мед, гли -
ну и ма ло мле ка ка ко би сте
на пра ви ли па сту. На не си те
је на ли це, врат и де кол те.

За лиф тинг ко же уму ти те
бе лан це с не ко ли ко ка пи ли -
му на (ни ка ко не мој те пре те -
ра ти с ко ли чи ном ли му но -
вог со ка). На не си те и осе ти -
те ка ко вам се ко жа мо мен -
тал но за те же и по ди же, а тен
про све тљу је.

Ако сте са мо стал но сти ска -
ли ми те се ре, а ни сте за то
струч ни, па вам се ко жа осве -
ти ла ири та ци јом и бу бу љи ца -
ма, ево ре ше ња. Ску вај те чај
од не ве на и ка да се охла ди,
др жи те на ли цу га зу на то пље -
ну тим чу до твор ним ча јем.
На не си те га на ли це за јед но с
биљ ком. Сло же ни те ра пиј ски
ефек ти сме ше при род них са -
сто ја ка овог де ло твор ног ча ја
од не ве на огле да ју се у убр за -
ва њу епи те ли за ци је, ства ра њу
но вог тки ва и ан ти ин фла ма -
тор ном деј ству.

Ако има те про бле ма с пиг -
мен та ци јом, ма ску за из бе -
љи ва ње ли ца на пра ви те од
ки се лог мле ка у ко је ће те
ука па ти са мо не ко ли ко ка пи
ли му но вог со ка. Ову ма ску
тре ба да ко ри сти те на сва ка
три да на.

По треб но је са ку пи ти
но вац за на ста вак
лече ња у Тур ској

Ако лек не по мог не,
сле ди опе ра ци ја на
мо згу

Два де се тјед но го ди шња Ана
Хла ва ти је де вој ка ко ју сва ка -
ко тре ба да упо зна те. Суд би на
је хте ла да њен жи вот бу де све
са мо не оби чан и лак и до де -
ли ла јој је кар те ко ји ма ве ћи -
на нас не би уме ла да од и гра.
Но Ана је про на шла на чин да
сва ку, па и нај те жу пар ти ју до -
сад до би је. Пред њом је од лу -
чу ју ћа рун да. Да би од не ла и
ко нач ну по бе ду, са да јој је по -
треб на на ша по моћ.

Ана Хла ва ти с ро ди те љи ма
и бра том жи ви у Па ди ни. По -
зна ју је и мно ги Пан чев ци, јер
је ов де по ха ђа ла Тех нич ку шко -
лу „23. мај”. Ње но де тињ ство
би ло је срећ но и без бри жно и
ни шта ни је ука зи ва ло на пре о -
крет ко ји ће усле ди ти.

– Има ла сам шест го ди на ка -
да је до шла бо лест. Јед ног да -
на сам са мо од јед ном за ста ла
и гле да ла у јед ном сме ру. За -
тим су по че ли да ми се тр за ју
ле ва ру ка и но га, а на усти ма
се по ја ви ла пе на. Све је трајало

БУ ДИ МО ХУ МА НИ, ПО МО ЗИ МО АНИ ХЛА ВА ТИ

КАД ЕПИ ЛЕП СИ ЈУ ДО ЖИ ВИШ 
КАО БЛА ГО СЛОВ

бо лест от пор на на
леко ве.

Успо ни и па до ви

– Мој сва ко днев ни жи -
вот за ви си од мог ста -
ња. Имам бо ље и го ре
да не. Ка да ми је до бро,
чи там књи ге из обла -
сти по пу лар не пси хо -
ло ги је, дру жим се с
при ја те љи ма, ше там по
при ро ди, по све тим се
ра ду на се би и тру дим
се да дан што је мо гу -
ће ви ше упот пу ним ра -
зним ак тив но сти ма. За
вре ме те шких да на ја -
ко сам дис функ ци о нал -
на, по спа на, мно го спа -
вам, успо ре но раз ми -
шљам... По не кад по цео
дан не уста јем из кре -
ве та и та да се ја вља и
ве ли ка нер во за, нај че -
шће због то га што бих
же ле ла да оба вим не -
што, а мо је ста ње ме над вла да
и спре чи у то ме. Ово ми се де -
ша ва због ви со ке до зе ле ка, ко ју
ор га ни зам ве о ма те шко под но -
си. Но срећ на сам и за хвал на на
то ме што имам бес крај ну љу -
бав, раз у ме ва ње и по др шку сво -
јих ро ди те ља и при ја те ља, што
ми умно го ме олак ша ва иза зов -
не тре нут ке – опи су је Ана сво ју
сва ко дне ви цу.

За по нов не од ла ске у Тур ску
овој хра број де вој ци би ће потреб -
не ве ли ке су ме нов ца, јер ће
про цес ле че ња по тра ја ти. Са мо
за пр ви пре глед би ло јој је по -
треб но пре ко 300.000 ди на ра.
Због то га је по кре ну та ак ци ја
при ку пља ња сред ста ва за ње но
да ље ле че ње и мно ги Ани ни
при ја те љи су се већ ода зва ли и
по мо гли. О то ме ка ко ви мо же -
те по мо ћи Ани, са знај те не што
ви ше у уо кви ре ном де лу тек ста.

Сна га ума

Оно што Ану раз ли ку је од мно -
гих љу ди ко ји се су о че с не ком
те шком ди јаг но зом, сва ка ко је
на чин на ко ји до жи вља ва сво ју
бо лест и чи ње ни ца да је ве дар
дух и оп ти ми зам ни су на пу -
сти ли. На про тив.

– Иа ко про ла зим кроз вр ло
те жак и бу ран пе ри од, ја бо -
лест сма трам бла го сло вом. Све
оно што ми се до го ди ло, за -
пра во ме је под ста кло да се ме -
њам, да от кри јем у се би хра -
брост за ко ју ни сам ни зна ла
да је по се ду јем. По ста ла сам
ди на мич ни ја и за хвал ни ја осо -
ба, а ен ту зи ја зам и оп ти ми зам
ме не на пу шта ју ни на трен.

За хва љу ју ћи епи леп си ји не гле -
дам ви ше на свет као на пре те -
ће ме сто, већ као на шан су за
лич ни на пре дак и раз вој. Са да
ми ни су у то ли кој ме ри ре ле -
вант не ма те ри јал не ства ри, већ
ми је на пр вом ме сту мој уну -
тра шњи мир – на гла ша ва Ана.

На рав но, ова кав став се не
раз ви ја пре ко но ћи, ни ти Ана
твр ди да је све од пр вог да на
би ло јед но став но и ла ко. Ипак,
је сте би ло вред но тру да.

– Је дан од мо јих нај дра жих
пи са ца Ро бин Шар ма ка же да
је „сва ка про ме на те шка на по -
чет ку, збр ка на у сре ди ни и пре -
кра сна на кра ју”. Ру ко во дим се
у жи во ту овим ци та том. Ми -
слим да је бо лест ту с раз ло -
гом и да се по ја ви ла у пра во
вре ме – он да ка да ми је би ла
нео п ход на про ме на. На рав но
да бих во ле ла да мо је сва ко -
днев не те го бе не ста ну што пре,
али ако жи вот ка же да се ова
жи вот на лек ци ја још ни је за -
вр ши ла, ако има још ства ри
ко је тре ба да на у чим, он да се с

ве ли ком за хвал но шћу отва рам
за те дра го це не спо зна је, на да -
ју ћи се и ве ру ју ћи да ћу успе -
шно по ло жи ти овај жи вот ни
ис пит – за кљу чу је Ана.

Мно ги струч ња ци твр де, а
сту ди је по твр ђу ју, да је у ле че -
њу нај ве ћег бро ја обо ље ња од
пре суд ног зна ча ја по зи ти ван
став па ци јен та. У прак си се по -
ка за ло да ве ра у из ле че ње и
оп ти ми зам уме ју да мно го стру -
ко по ја ча ју учин ко ви тост сва -
ке те ра пи је. Ана то сва ка ко зна,
па не ма сум ње да ће, уз на шу
по др шку, уско ро из во је ва ти и
ко нач ну по бе ду над бо ле шћу.

КА КО МО ЖЕ ТЕ ДА ПО МОГ НЕ ТЕ

Уко ли ко же ли те да по мог не те Ани да на ста ви са ис пи ти ва -

њи ма у Тур ској, то мо же те учи ни ти на не ко ли ко на чи на. Већ

у че твр так, 28. фе бру а ра, у 19 са ти, мо же те оти ћи на ху ма -

ни тар ни кон церт ко ји за Ану у Кул тур ном цен тру при ре ђу је

КУД „Абра ше вић”. Сав при ход од про да је ула зни ца би ће

упла ћен за Ани но ле че ње.

Осим то га, мо же те до ни ра ти 200 ди на ра сла њем СМС-а са

са др жа јем 590 на број 3030. Но вац мо же те упла ти ти и на

ди нар ски ра чун 160-524834-78. Ин фор ма ци је о упла та ма из

ино стран ства про на ћи ће те на сај ту фон да ци је „Бу ди ху ман”.

У че твр так, 28. 
фе бру а ра, од 19 са ти,
у Кул тур ном цен тру,
КУД „Абра ше вић” 
при ре ђу је ху ма ни тар ни
кон церт за Ану.

ду же од три де сет пет ми ну та.
Ис пи ти ва ња ко ја су усле ди ла,
по ка за ла су при су ство ле зи је
(оште ће ње – прим. ред.) на мо -
згу. Од та да сам на ан ти е пи -
леп тич кој те ра пи ји – по чи ње
сво ју при чу Ана.

Укра де но де тињ ство

По сле овог до га ђа ја на па да ви -
ше ни је би ло чи та вих два на -
ест го ди на, али ве ли ки део свог
де тињ ства Ана је про ве ла по
бол ни ца ма.

– Мо је здрав стве но ста ње ре -
дов но су пра ти ли не у ро ло зи.
Че сто сам од ла зи ла у бол ни цу
на ис пи ти ва ња. Ле ко ви ма су
ми др жа ли на па де под кон тро -
лом. Иа ко је бо лест би ла пре -
пре ка за раз не ак тив но сти ко -
ји ма су се дру га де ца ба ви ла,
за хва љу ју ћи тру ду и љу ба ви мо -
је по ро ди це, има ла сам за и ста
ле по де тињ ство. Али он да, у
мо јој осам на е стој го ди ни, епи-
на па ди су се вра ти ли. Већ ви -
ше од три го ди не имам их сва -
ко днев но, по не кад и ви ше пу -
та на дан. Раз ли чи тог су ин -
тен зи те та и ду жи не – ка же Ана.

Ле ка ри су по ку ша ли да јој
по мог ну ра зним вр ста ма ан ти -
е пи леп ти ка, али чак ни ве ли ке
до зе ле ко ва ни су за у ста ви ле на -
па де. Ани је за то ди јаг но сти -
ко ва на фар ма ко ре зи стент на
епи леп си ја. То зна чи да је њена

Ана Хла ва ти

За Ани ну леп шу бу дућ ност,
ипак, има на де: у Ис тан бу лу
ве ру ју да њен про блем мо же
да се ре ши.

– Ис пи ти ва ња на кли ни ци
„Аци ба дем” у Ис тан бу лу, ода -
кле сам се вра ти ла 9. фе бру а -
ра, по ка за ла су да је ле зи ја на
мо згу за пра во бе ниг ни ту мор
или тра у ма. Не у ро лог с те кли -
ни ке пре пи сао ми је но ви ан -
ти е пи леп тик и из ба цио онај ко -
ји ми сва ко днев но пра ви про -
бле ме. Ме ђу тим, про блем је у
то ме што тај но ви лек ни је ре -
ги стро ван у Ср би ји, а јед на ку -
ти ја ко шта 700 евра. За сад нам
је циљ да ви ди мо да ли ће овај
ме ди ка мент спре чи ти или сма -
њи ти мо је на па де. Уко ли ко се
то ипак не де си, раз ма тра ће се
опе ра ци ја као по тен ци јал но ре -
ше ње. За хва ту би прет хо ди ла
и до дат на де таљ на ис пи ти ва -
ња, ко ја су вр ло ску па. Но упо -
зо ри ли су ме да је опе ра ци ја
ја ко ри зич на и де струк тив на.
За не ко ли ко ме се ци тре ба да
по но во одем на пре глед у Ис -
тан бул, па ће мо тек та да ви де -
ти шта и ка ко да ље – ка же Ана.



Со фи јин отац
жи ви да ле ко
од ње: стра -
стве ни је љу -
би тељ ај ку ла,
про у ча ва их и
фо то гра фи ше,
при бли жа ва ју -
ћи им се мо -
жда и пре ви ше
хра бро. Ипак,
и осо бе ко је
Со фи ја по зна -
је не пред ви ди -
ве су по пут ај -
ку ла и мо гу да
има ју под јед -
на ко опа сне ре ак ци је. Та ко
је јед не но ћи у ње ном Ни ко -
ли не што пу кло, сло ми ло се,
а она је мо ра ла да кре не из

по чет ка. Мо -
жда са Ар ту -
ром, фи ним
али де пре -
сив ним, или
с Мар че лом,
на тај ним са -
с т а н  ц и  м а
прот  ка  ним
на па ди ма па -
ни ке.

Али ту је
и ку ти ја пу -
на ста рих
пи са ма ко ја
ожи вља ва се -
ћа ња на мај -

ку ко ју је из гу би ла пре мно -
го го ди на: же ну не мир ног
ду ха, оча ра ну ду бо ким ам -
би си ма.

ДРУШТВО
Петак, 22. фебруар 2019.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ка да сте
по след њи пут осе ти ли ча ро -
ли ју. „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 „Ча ро ли ја јед -
ног лут ка ра” Р. М. Ро ме ро 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:

„Не ма ве ће ча ро ли је од
деч јег сме ха. Ка да сам пр ви
пут чуо сме хо-плач свог де -
те та, осе тио сам се као Ха -
ри По тер на Хо гворт су.”
064/0541...

„Пре не ки дан, кад ми се
де си ло не што што же лим, а
у шта баш и ни сам ве ро ва ла,
а оно као не ви дљи вом ру ком
во ђе но...” 063/2351...

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 је при че су им нај сла -
ђе. Они ће осво ји ти по је дан
при ме рак књи ге „Слат ке при -
че” Сла ђа не Је лић.

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:

„Нај сла ђе су би ле при че ко -
је ми је ба ка при ча ла да би
ме пре ва ри ла да по је дем ко -
ји за ло гај пре но што од ју -
рим да се играм. Сад ми тре -
ба не ко да ме пре ва ри да пре -
ста нем да је дем.” 064/3656...

„Нај сла ђе при че у мом слу -
ча ју де фи ни тив но из ла зе из
фри жи де ра. За то и имам
слат ких 100 кг.” 064/9037...

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”.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 27. фе бру а ра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Шта
су за вас ве ли ке ре чи?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком
књи ге „Бо да – Слу шај, си не, ове ве ли ке ре чи” Јо ви це Ти шме.
Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Још као бе ба с
лок ни ца ма и
к р о ф  н а  с т и м
обра зи ма Бо да је
на ту сце ну сту -
пио у ко сти му,
као не ко ко ће
би ти оно што је -
сте пре тва ра ју -
ћи се у не ког
дру гог – ма ма
му је ве зи ва ла
ма шни це и
обла чи ла ха љи -
ни це. Ими та ци -
јом Бу ли џе сам
је се би за ко вао
ке ца у днев ни ку из тех нич -
ког цр та ња. Упи сао је Ака -
де ми ју и по сле се дам да на ју
је на пу стио. Био је Ми ћа
Шафт, Шу ле, Док тор за про -
бле ме, Ку сту дић, Ву чи на, Ца -
не Пи лот, Ди кан, Друг Уча,
Па ра ла жа Ми та, Ши ља, Ве -

ли ки Штрумпф,
Змај Ог њен,
Мар ко Кра ље -
вић, Ки за...

Т р е  б а  л о
му је за то три -
де сет го ди на.
Али ни то му
ни је би ло до -
вољ но, па је
умео да се пре -
тво ри и у два
пот пу но раз ли -
чи та ли ка – исте
ве че ри, у два
по зо ри шта. А
из ме ђу уло га те -

че јед на жи вот на при ча ко ја
ма ми осмех, бу ди емо ци је,
го ли ца нас по успо ме на ма.
Уз бу дљи ва, ве ро до стој на, ле -
ко ви то за бав на и ду хо ви та.
Јер она ни је са мо би о гра фи -
ја глум ца – она је књи га о
Бо ди.

Бо да – Слу шај, си не,
ове ве ли ке ре чи

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Софија” Катерине
Бонвичини

Два читаоца који до среде, 27. фебруара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Колико често се враћате старим успоменама?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Софија” Катерине Бонвичини.
Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

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

При че из фри жи де ра

Спре ми ли смо 
од го во ре на сва 
пи та ња ро ди те ља 
чи ји ће клин ци овог
сеп тем бра пр ви пут
се сти у ђач ке клу пе

При ја вљи ва ње де це за упис у
пр ви раз ред основ не шко ле по -
че ће у апри лу, а сам упис ће се
ре а ли зо ва ти у ма ју и ју ну – на -
ја вио је про шле не де ље Се кре -
та ри јат за јав не слу жбе и со -
ци јал на пи та ња пан че вач ке
Град ске упра ве. Ова вест је би -
ла до вољ на да по зи тив на тре -
ма об у зме ро ди те ље ма ли ша -
на ро ђе них од 1. мар та 2012.
до кра ја фе бру а ра 2013. го ди -
не, јер су упра во они ти ко ји ће
овог сеп тем бра пр ви пут се сти
у ђач ке клу пе.

Ко ју шко лу ода бра ти, шта
све од до ку ме на та тре ба при -
пре ми ти, шта се ра ди на те -
сти ра њу, шта де те тре ба да зна
пре но што по ђе у шко лу – са -
мо су не ка од пи та ња ко ја се
ових да на ро је у ва шој гла ви
ако сте ро ди тељ бу ду ћег пр ва -
ка. До кра ја овог тек ста не би
тре ба ло да вам пре о ста не ви -
ше ни јед на не до у ми ца, јер смо
од го во ре на сва по бро ја на, али
и мно га дру га пи та ња до би ли
од Ма је Ма ро шан Ми хај ло вић,
пси хо ло га у основ ним шко ла -
ма „Јо ван Јо ва но вић Змај” и
„Ва са Жив ко вић”. Уко ли ко на -
ме ра ва те да упи ше те сво је де -
те у не ку од ове две шко ле,
упра во ће те Ма ју упо зна ти на
те сти ра њу.

Ко рак по ко рак

Пре ма ње ним ре чи ма, у шко -
ла ма, вр ти ћи ма и здрав стве -
ним уста но ва ма већ су по че ле
ак тив но сти у ве зи са упи сом.
Ро ди те љи се упо зна ју с ра дом
шко ла пу тем раз ли чи тих пре -
зен та ци ја и на ро ди тељ ским
са стан ци ма, а пред школ ци су

већ по се ћи ва ли шко ле у бли -
зи ни сво јих вр ти ћа и упо зна -
ли ста ри је ђа ке, учи те ље и би -
бли о те ка ре.

– Упо ре до с тим, бу ду ћи пр -
ва ци оба вља ју спе ци ја ли стич -
ке пре гле де у бол ни ци и До му
здра вља, ко ји се за вр ша ва ју оба -
ве зном вак ци на ци јом и до би -
ја њем по твр де о за вр ше ном си -
сте мат ском пре гле ду. Ова
потвр да је оба ве зан до ку мент
ко ји се под но си при ли ком упи -
са. По ред ње, нео п ход но је

ВО ДИЧ ЗА РО ДИ ТЕ ЉЕ БУ ДУ ЋИХ ПР ВА КА

ПА ЖЊА, ШКО ЛА НА ВИ ДИ КУ!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

донети де те тов из вод из ма -
тич не књи ге ро ђе них или ко -
пи ју тог до ку мен та и уве ре ње
о за вр ше ном при прем ном пред -
школ ском про гра му, ко је се до -
би ја у упра ви ПУ „Деч ја ра -
дост”. Бу ду ћи да се то уве ре ње
из да је у ју ну, оно се до ста вља
на кнад но – ис та кла је Ма ја Ма -
ро шан Ми хај ло вић.

Ко ју шко лу ода бра ти

Из бор шко ле је јед на од те ма
ко је код ро ди те ља че сто иза зи -
ва ју вр то гла ви цу. У же љи да
про на ђу оно нај бо ље за сво је
ме зим че, рас пи ту ју се на све
стра не и, на рав но, до би ја ју
опреч не ин фор ма ци је, па с вре -
ме ном по ста је све те же до не ти
пра ву од лу ку.

– При ли ком од лу чи ва ња о
то ме где упи са ти де те, тре ба
има ти у ви ду да све шко ле ра -
де по истом пла ну и про гра -
му, та ко да раз ли ке не ма. Сто -
га ро ди те љи пре све га тре ба
да бу ду прак тич ни и да обра -
те па жњу на то да шко ла бу де
у бли зи ни ку ће, њи хо вог рад -
ног ме ста или ме ста ста но ва -
ња дру гих чла но ва по ро ди це
код ко јих ће де ца евен ту ал но
бо ра ви ти на кон ча со ва. Нај -
ва жни је је има ти у ви ду да ће
де те вр ло бр зо по че ти са мо -
стал но да од ла зи у шко лу и
да тај пут не тре ба да му пред -
ста вља пре ве ли ку ком -
пликацију – ис ти че на ша
саговор ни ца.

Ка ко из гле да те сти ра ње

Ка да ро ди те љи до ђу у шко лу
на упис и до ста ве по треб ну до -
ку мен та ци ју, се кре тар шко ле
ће им за ка за ти те сти ра ње код
пси хо ло га или пе да го га. Ево
ка ко оно из гле да.

– Док тра је те сти ра ње, де те
је са мо у кан це ла ри ји с пе да -
го гом, од но сно пси хо ло гом, а
ро ди те љи че ка ју ис пред вра -
та. Већ на кон не ко ли ко ми ну -
та и нај у пла ше ни је де те се опу -
шта, јер схва та да је окру же ње
при ја тељ ско и да ће, ка ко год
да се „по ка же”, све би ти у ре -
ду. По сто је два стан дар ди зо -
ва на те ста за ис пи ти ва ње зре -
ло сти за по ла зак у шко лу. Ја у
ра ду ко ри стим тест под на зи -

вом ТИП-1. Он се не мо же на -
ћи на ин тер не ту и до сту пан је
са мо на ма ко ји га при ме њу је -
мо, и то уз по се бан на чин на -
ру чи ва ња. Овај тест ис пи ту је
ни во зре ло сти раз ли чи тих

сазнај них функ ци ја, функ ци -
ја ми шље ња, опа жа ње, па жњу,
пам ће ње, вер бал не и гра фо -
мо то рич ке спо соб но сти, ло ги -
ку. Цр та мо не ке об ли ке, пре -
по зна је мо шта је на цр те жу,
про ве ра ва мо пам ће ње, по кре -
ће мо мо жда не ви ју ги це – об -
ја шња ва овај пси хо лог.

Спрем ност за по ла зак у шко -
лу под ра зу ме ва ка ко ин те -
лекту ал ну, та ко и со ци јал ну 
и емо ци о нал ну зре лост, а
припре ма за опи са ни тест не
по сто ји.

– По гре шно је де те оп те ре -
ћи ва ти уче њем адре са, да ту -
ма, бро је ва те ле фо на или пак
це ле азбу ке по сва ку це ну. Ка -
да би де те уна пред зна ло шта
ће би ти пи та но, ње го ви од го -
во ри не би би ли од раз ак ту ел -
ног ни воа зре ло сти и раз во ја,
а то је упра во оно што је на ма
кључ но да би смо на пра ви ли
ре ал ну про це ну. По треб но је
са мо при пре ми ти де те на то
да ће би ти крат ко вре ме, око
по ла са та, без ма ме и та те и да
ће од го ва ра ти на не ка за ни -
мљи ва пи та ња. На кон ис пи ти -
ва ња де те та уво де се ро ди те љи

и пре но се им се ути сци с те -
сти ра ња. Да је се оп шта сли ка
ни воа зре ло сти и евен ту ал но
ука зу је на ства ри на ко је тре ба
обра ти ти па жњу. У да љем раз -
го во ру с ро ди те љи ма до би ја -
мо ин фор ма ци је о од ра ста њу
де те та, на ви ка ма, сти ло ви ма
вас пи та ња... На осно ву то га,
као и дру гих кри те ри ју ма, ка -
сни је се вр ши фор ми ра ње оде -
ље ња – до да ла је са го вор ни ца
„Пан чев ца”.

Ни шта на си лу

Она је на гла си ла и то да су ро -
ди те љи ко ји ми сле да де ца у
вр ти ћи ма не ра де до вољ но да
би се при пре ми ла за по ла зак у
шко лу, за пра во у за блу ди и до -
да ла да је пред школ ски про -
грам ви ше не го до во љан да де -
те ту пру жи до бру под ло гу за
усва ја ње гра ди ва то ком пр вог
раз ре да.

– По гре шно је фор си ра ти
де те у усва ја њу не ких са др жа -
ја, ако оно са мо не по ка зу је
ин те ре со ва ње. То нај че шће
зна чи да де те још увек ни је
спрем но за ова кве ак тив но -
сти, па би ин си сти ра ње мо гло
до ве сти до от по ра. То ни је пут
ка при хва та њу шко ле и ства -
ра њу по зи тив ног од но са пре -
ма њој. На рав но, сва ку де те -
то ву ини ци ја ти ву и за ин те ре -
со ва ност тре ба по др жа ти и
раз ви ја ти. По себ но је зна чај -
но не го ва ти љу бав пре ма књи -
га ма од са мог по чет ка. Оно
што бих ис та кла као нај ва -
жни је ка да је у пи та њу пе ри -
од при пре ме за по ла зак у шко -
лу, је сте оса мо ста љи ва ње де -
те та – у сва ком сми слу. Ро ди -
те љи не сме ју да бу ду ин ва -
лид ско по ма га ло сво јој де ци,
ка ко је сво је вре ме но ле по ре -
као му дри Ду шко Ра до вић.
Тре ба их под сти ца ти да што
ви ше то га оба вља ју са ми, по -
чев од лич не хи ги је не, пре ко
одр жа ва ња уред но сти со бе и
ку ће, по ма га ња у ку хи њи, до
са мо стал ног од ла ска у про -
дав ни цу. Ро ди те љи, из ба ци те
из упо тре бе ре че ни цу: „Не ка,
ја ћу!” Де те мо ра би ти спрем -
но на функ ци о ни са ње без ро -
ди те ља, на при хва та ње кри -
ти ка, на бри гу о сво јим ства -
ри ма, на пот пу но но во окру -
же ње у ко јем ће мо ра ти да се
сна ла зи. Од ро ди те ља за ви си
ка квим ће га „ала ти ма” за то
оспо со би ти – за кљу чи ла је Ма -
ја Ма ро шан Ми хај ло вић.

По ла зак у шко лу очи глед но
ни је ба ук и за то – са мо без па -
ни ке. Ужи вај те у пре о ста лим
да ни ма игре и раз би бри ге и
ла га но се при пре мај те за но ву
фа зу у жи во ту не са мо ва шег
ма ли ша на већ и це ле по ро ди -
це. А за све што вас че ка, ком -
пле тан „алат” већ има те: мно -
го љу ба ви, не жно сти, па жње и
раз у ме ва ња је све што вам за -
пра во тре ба.

КО ЈА ДО КУ МЕН ТА СУ ВАМ ПО ТРЕБ НА

За упис де те та у пр ви раз ред тре ба да шко ли под не се те сле -

де ћу до ку мен та ци ју:

– из вод из ма тич не књи ге ро ђе них;

– ле кар ско уве ре ње о из вр ше ном здрав стве ном пре гле ду де -

те та;

– уве ре ње да је де те по ха ђа ло при прем ни пред школ ски

програм.

У пе ри о ду при пре ме
за по ла зак у шко лу
нај ва жни је је 
оса мо ста љи ва ње
дете та. По слу шај те
Ду шка Ра до ви ћа и не
бу ди те ин ва лид ско
по ма га ло сво јој де ци.

Пред школ ски про грам је до бра под ло га за оно што сле ди од сеп тем бра

Ма ја Ма ро шан Ми хај ло вић
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НАШ ГОСТ: БОГДАН ИБРАЈТЕР ТАНЕ, НОВИНАР И СЛИКАР

ПАНЧЕВО ДА ЧУВА СВОЈЕ ДОБРЕ ЉУДЕ
Богдан Ибрајтер Тане већ пе-
десет година пише занимљиве
приче инспирисане Банатом и
облашћу Топлица. У „Полити-
киној” рубрици „Људи, годи-
не, живот” описао је многе оби-
чаје, људе, занимљиве ситуа-
ције... Дружио се с писцима
Миком Антићем и Рашом По-
повим, а и сам је написао ви-
ше књига. Поред писања бавио
се и сликањем, а с временом је
заволео и карикатуру.

ПАНЧЕВАЦ: Иза имена Богдан
Ибрајтер стоји више занимања:
сликар, новинар, репортер, пу-
блициста, књижевник, карика-
туриста и хроничар Баната. Ко-
јим редоследом су ова занима-
ња долазила у ваш живот?

БОГДАН ИБРАЈТЕР: Као пет-
наестогодишње момче осликао
сам зидове сеоске бикарнице у
родном Мокрину. Бикарница
је (била) огромна штала за при-
плодне бикове, по чему је и
добила назив. Свако пречан-
ско село, свака варош, имали
су у прошлости бикарницу или
бикару. Поред најлепших би-
кова, у бикарници су држани и
општински приплодни ајгири
или пастуви – све с циљем уна-
пређивања сточарства. Пошто
сам се родио у селу, сеоски ми-
ље ме је напајао од ране мла-
дости. Ми пречанска деца увек
смо били „тамо где се нешто
дешава”. А то је тутањ ергеле,
натеривање оваца при мужи,
мување око чикошког бунара
„баш кад је говедара Брацу Бо-
шњаковог газио бик Ђенђеш”,
па вожње запрежним колима...
Зазјавање код страшне хукта-
ве парне локомобиле која је
погонила зујави треш – врша-
лицу поред огромних камара
жита на сеоским гумнима... Уз
то иду пентрање и верање по
дрвећу, крађа трешања и зару-
делих кајсија, јахање коња без
седла и оглава и држање за гри-
ву, и ветар, вожња рингишпи-
лом који би у селу остајао чи-
тавог лета, биоскоп, играње кр-
пењачом на вашаришту и сла-
тинама без краја и конца... Али
за време летњих ферија смо
помагали старијима у пољо-
привредним радовима. Увек
сам у џепу имао свеску и гра-
фитну оловку и на лицу места
сликао призоре и људе. Пошто
су то тадашњи комсомолски
руководиоци увидели, нареди-
ли су ми да осликам бикарни-
цу. За месец дана урадио сам
мурал, можда тада највећи у
Банату. Нисам ни знао да се то
зове мурал. Тек, по зидовима
бикарнице „летели” су рогати
шарени бикови, љути атови и
бедевије, „возили” су фијаке-
рима бригадире и управнике,
ту су били парадни кочијаши,

ТАЈНА СТА ТУЕ СА ЈЕДНЕ РАС КР СНИ ЦЕ

Заштитник нашег града

дебели Цондра! А, погледајте,
Бача Бећар се укочио ко дрве-
ни лутак... Баш ’пљунут’ Зла-
тоје Чилаш...” За тај приземни
аграрни свет то је била једина
„ликовна” изложба коју су они
видели у животу. Мурал на би-
карници трајао је све док ново
доба није бикару сравнило са
земљом. Прву значајнију ре-
портажу са илустрацијом НИН
је објавио на целој страници
1968. НИН је тада био
формата „Политике”.
l Потичете из Мокри-

на, били сте пријатељ
нашег суграђанина Ми-
рослава Антића и Раше
Попова. Да ли се сећате
неких тренутака прове-
дених с њима и неке
анегдоте?

– Сјајни писци. Пе-
сници. Људи озарења.
Био сам млад и помало
надобудан, с разбаруше-
ном косом. Читао сам
Карла Маја, Фенимора
Купера – оно: „Кожна
чарапа”, „Винету”, па
рото-романе „Лун, краљ
поноћи” итд. „Има да
читаш Џека Лондона и
друге класике”, ређао је
Мика двадесетак имена
писаца о којима да сам
једва чуо. „Има ли не-
што што ти знаш, а да
ја не знам?”, питао ме је Ан-
тић. „Има... Ти не знаш да уву-
чеш цирадну поњаву у маши-
ну косачицу самовезачицу”, од-
говорио сам Мики. То је било
у Мокрину, па сам морао да
„демонстрирам” работу на ли-
цу места... Само се насмејао и
пружио ми руку... У штампа-
рији новосадског „Дневника”
помагао сам Мики у стварању
енформела. Урадили смо их
на стотине... Пре него што је
отишао „под скут вечне сми-
ратељице”, како је сам гово-
рио, с Рашом сам се баш мно-
го дружио. Урадили смо зајед-
но телевизијски филм из обла-
сти зоопсихологије „Овчарски
пас пулин” у трајању од пола
сата. Колико је филм успео,
види се већ по томе што је свр-
стан и приказан уз зоофилмо-
ве „Адамс и лавови” и „Шим-
панза из Јапана”. Филм би оти-
шао на фестивал у Луксембур-
гу, али се тада (1984) „радило
по кључу” – по републикама.
Бар је добио сјајну оцену од
строгих ТВ критичара у „Поли-

l Вероватно сте некада бо-
равили у Панчеву и околним
местима и о њима писали. Мо-
жете ли из свог угла да нам
представите села која се налаза
у окружењу: Банатско Ново Се-
ло, Јабуку, Глогоњ, Старчево,
Омољицу. Банатски Брестовац,
Долово, Качарево и Иваново?

– Из Панчева је „Полити-
ка” имала, а има и данас, вред-
не и добре  дописнике. Праве
новинаре. Ја понекад, у про-
лазу, навратим код Ђорђа Чи-
змаша Муње. Има шест липи-
цанера, тридесетак говеда, сто
седамдесет оваца и много пу-
лина. Човек вредан – за сед-
моро људи! Панчево треба да
чува такве... Муњу подржава
Александар Варга, шеф пан-
чевачких овчара. У Панчеву
се дружим с доктором вете-
рине Мишом Станковим и не-
поновљивим глумцем Миро-
славом Жужићем. У Панчеву
познајем Бору Сарића. Био је
директор ПИК-а „Стари Та-
миш”. За Сарићевог директо-
ровања „Стари Тамиш” је имао
више приносе пшенице и ше-
ћерне репе од западне Евро-
пе. Бора је знао знање и ште-
та што није био министар по-
љопривреде... Долово има ви-
ше брежуљака и долова од Ри-
ма, Иваново „Добошара”, Ка-
чарево „Сланинијаду”...
l Такође, сликате и цртате

карикатуре и сами илуструјете
своје текстове на тај начин. Ре-
кло би се да сте своје више-
струке таленте спојили најбо-
ље што је могуће.

– Споменуо сам мурал на би-
карници. Међутим, пре тог му-
рала већ сам сликао уљаним
бојама. Прве праве уљане боје
поклонио ми је наставник ли-
ковног и ручног рада Јован Де-
мић Грицко. Тим бојама сам
насликао огромно платно с гла-
вом Карла Маркса. Мој стриц

Срба попио је три ракије,
узео мердевине и слику
обесио на забат наше ку-
ће. Рачунао је да ће др-
жава откупити моју сли-
ку. Било је лето, људи су
пролазили запрежним ко-
лима натовареним житом
и чудом се крстили... Др-
жава није откупила Кар-
ла Маркса, али ја нисам
клонуо духом... Веома це-
ним карикатуру. Писао
сам доста о фудбалу, али
не за спортске странице
„Политике”. Обрађивао
сам светска првенства и
велике утакмице на свој
начин. Те текстове илу-
стровао сам фудбалери-
ма и открио да бих могао
да цртам и карикатуре.
Тако сам почео... Али не
сликам карикатуре поли-
тичара. Ја радим карика-
туре мојих Мокринчана.
Урадио сам више од хи-

љаду  карикатура сељака, же-
на, попова, учитеља, новинара
и књижевника, лекара, коњо-
крадица, спортиста, рибара, чо-
бана, милицајаца, шлосера, ко-
лара, ћурчија. У мом родном
селу постоји галерија карика-
тура Мокринчана, можда је-
динствена у земљи. Научили
смо Мокринчане да долазе на
изложбе, на предавања, промо-
ције књига... На промоцији мо-
је књиге „Мокринске вршали-
це”, на пример, прва два реда
била су попуњена времешним
машинбраварима и њиховим
женама, које су све одреда пре
промоције ишле у фризерај, на-
тапирале косе и направиле
„трајне” фризуре за важан до-
гађај. „У тренчкот мантилима
и шеширима машинбравари као
да су тог трена сишли из фил-
ма ’Казабланка’ и нашли се на
промоцији”, писао је у „Поли-
тикином” додатку за културу и
уметност новинар Мића Вуји-
чић, такође Мокринчанин.

М. Марић

Шта по ве зу је Пан че во, Линц,
Пољ ску и по кра ји ну Гор њу Ау -
стри ју? Све ти Фло ри јан, хри -
шћан ски све тац чи ја ста туа ви -
ше од сто го ди на сто ји на рас -
кр сни ци глав не ули це и Ули -
це ца ра Ла за ра у на шем гра ду.
По ред то га што је он чу вар
дим ни ча ра и ва тро га са ца, за -
штит ник је Пан че ва, Лин ца,
Пољ ске и Гор ње Ау стри је.

Све ти Фло ри јан чу ва Пан -
че во још од 1813. го ди не, а
ње го ва ста туа је по диг ну та по -
сле ве ли ког по жа ра ко ји је
та да уни штио зна тан део на -
шег гра да. Та да шња пан че -
вач ка ло кал на власт га је на -
кон то га по ста ви ла, про тив
уро ка, на по чет ку ули це у ко -
јој је из био тај по жар. У Пан -
че ву је та да мно го кро во ва
би ло пре кри ве -
но тр ском, са
отво ре ним ог -
њи шти ма, па се
сма тра ло да због
то га по сто ји ве -
ли ка опа сност
од по жа ра.

Ина че, ста туа
Све тог Фло ри ја -
на и згра да ста -
ре По ште у Ули -
ци Ди ми три ја
Ту цо ви ћа од
2007. го ди не су
спо ме ни ци кул -
ту ре од из у зет -
не ва жно сти.

Ка ко пи ше у
„Ви ки пе ди ји”,
Све ти Фло ри јан
је про гла шен
к а  т о  л и ч  к и м
све цем због сво -
је ис трај но сти и
ода но сти хри -
шћан ству у вре -
ме ну ко је због
про го на и за тва -
ра ња љу ди ко ји су ве ро ва ли
у Бо га ни је би ло ни ма ло ла -
ко за вер ни ке. Рим ска др жа -
ва ни је при зна ва ла ре ли ги -
ју, па су сви ко ји би се не -
ком по ве ри ли да су вер ни ци
по сле то га би ли хап ше ни и
су ро во про га ња ни.

За хва љу ју ћи ра ду, упор но -
сти и од луч но сти Фло ри јан је
на пре до вао до функ ци је за по -
вед ни ка рим ске вој ске. Сто га
је по ста вљен за управ ни ка рим -
ске по кра ји не ко ја се на ла зи -
ла на ме сту да на шње Ау стри -
је. Ни је хтео да по шту је зах -
те ве над ре ђе них да хап си хри -
шћа не, што се бр зо про чу ло
ши ром рим ске ца ре ви не.

Ка да га је је дан од слу гу
та да шњег рим ског ца ра питао

тици”. Раша је био веома на-
читан. Све што нисам знао, пи-
тао сам њега. 
l Порекло је утицало да бу-

дете заинтересовани за теме о
Банату. Како бисте најбоље опи-
сали ово поднебље и шта је оно
што вас код њега константно
интригира?

– Банат је јединствен. Рав-
ница, а Банат има највиши
врх у Војводини. Гудурички...

Урадио сам више од
хиљаду карикатура
сељака, жена, 
попова, учитеља,
књижевника,
лекара, коњокрадица,
спортиста, рибара,
чобана, милицајаца,
шлосера, колара,
ћурчија. 

за што од би ја да про го ни вер -
ни ке, од го во рио му је: „По -
ру чи те ца ру да сам и ја хри -
шћа нин и да сам спре ман до -
жи ве ти суд би ну на ме ње ну
дру гим хри шћа ни ма”. На кон
то га би ло му је по ну ђе но да
на пре ду је у слу жби и да до -
би је по ви ши цу, али он је то
од био.

Иза сла ник рим ског ца ра ко -
ји му је по ну дио те олак ши це
та да је на ре дио вој ни ци ма да
ухва те Фло ри ја на и да га би -
чу ју док не про ме ни ми шље -
ње, али ни је вре де ло. Он је
био не по пу стљив. Ка да је чуо
шта се де си ло, рим ски цар је,
у стра ху од по бу не хри шћа на
у тој по кра ји ни, до нео од лу ку
да сви они бу ду ка жње ни та -
ко што ће би ти за па ље не њи -

хо ве цр кве и
књи ге, а они ће
би ти при си ље -
ни да се кла -
ња ју рим ским
бо го ви ма. Они
ко ји су то од -
би ли, би ли су
за тво ре ни, а
Све ти Фло ри -
јан је осу ђен на
смрт спа љи -
вањем.

Док је ста -
јао на ло ма чи,
Фло ри јан не
са мо да се ни -
је упла шио већ
је пр ко сио
рим ским вој -
ни ци ма. Упла -
шен ње го вом
хра бро шћу и
не по ко ле бљи -
во шћу, рим ски
ко ман дант је
на ре дио да се
из ву че из ло -
ма че и да бу де

по гу бљен та ко што ће му се
ста ви ти ка мен око вра та, а
по том ће би ти ба чен у ре ку.

Шест сто ти на го ди на ка -
сни је, не где из ме ђу 900. и
955. го ди не, не да ле ко од Фло -
ри ја но вог гро ба са гра ђен је
ма на стир на зван по ње го вом
име ну, а убр зо и исто и ме но
ме сто, ко је се и дан-да нас на -
ла зи у До њој Ау стри ји, у бли -
зи ни Лин ца. Ка сни је, 1138.
го ди не, та да шњи па па је одо -
брио зах тев пољ ског кра ља
Ка зи ми ра и би ску па Кра ко ва
да се ре ли кви је Све тог Фло -
ри ја на по ша љу у ту зе мљу.
По сле то га он по ста је за штит -
ник Пољ ске, а ње го ве ре ли -
кви је се и дан-да нас чу ва ју у
Кра ко ву. М. Г.

чобани, ајгираши, дењачи ка-
мара сена и сламе, жене ма-
шинарске куварице, шнајдер-
ке белог веша и плеварке ис-
под треша... И, имао сам сва-
кога јутра највернију публику
на свету. Пре поласка на њиву,
у поље, с вилама и бичевима у
рукама, уз смех и коментаре,
„као у комендији”, разгледали
су изложбу која је сваким да-
ном расла. „Ено га ја, ено га

Богдан Ибрајтер Тане

На северу су слатинасте зе-
мље, остаци праве европске
степе. Још се једино тамо у
нашој земљи може видети пти-
ца велика дропља. Мало ју-
жније код Масларске хумке
на Сланом Копову је стани-
ште хиљада сивих ждралова.
Банат има Делиблатску пе-
шчару – афричку Сахару у
Европи! Пешчару је, као и све,
бриљантно описао Милош Цр-
њански. Отац му је био из
Иланџе. Питоми Банат има
своје вукове. Курјаци у Бана-
ту! Има много блата, али и
бање с лековитим блатом. На
југоистоку има права планин-
ска села. Има манастире. Код
Кикинде је највећа хумка у
читавој Панонији. На троме-
ђи атара Мокрина, Иђоша и
Кикинде је остатак „блатног
града” Атиле Бича Божјег. Три
огромна прстена око града ви-
де се једино из авиона... На
страну недељне, свечарске и
сватовске супе, паприкаши,
штрудле, крофне, пилави и
„печене шеве”...

Во ји слав Во ја Нов ков
Спорт ско Пан че во је оста ло без
још јед ног ис так ну тог рад ни -
ка. У пе так, 15. фе бру а ра, са
жи вот не сце не си шао је Во ји -
слав Во ја Нов ков.

Иа ко је, спле том окол но сти,
ро ђен у Рат ко ву код При шти -
не, 1935. го ди не, био је Ба на -
ћа нин. У ви хо ру Дру гог свет -
ског ра та остао је без мај ке и
оца, па се убр зо вра тио у Мо -
крин, ода кле по ти чу ње го ви ро -
ди те љи. По за вр шет ку ра та до -
ла зи у Пан че во, где је остао до
кра ја жи во та. Ра дио је у фа бри ци „Утва”, а као вр ло вре -
дан и са ве стан, сте као је и зва ње ди пло ми ра ног прав ни ка.

По фор ми ра њу сре ског СОФК-а (Са вез ор га ни за ци ја за
фи зич ку кул ту ру), 1960. го ди не по стао је ње гов пр ви се -
кре тар-во лон тер. Го ди ну да на ка сни је уче ство вао је и у
осни ва њу оп штин ског СОФК-а, ра дио је на осни ва њу и
ја ча њу пан че вач ких клу бо ва, а ожи вео је и рад Спорт ског
дру штва „Ди на мо”.

Во ја Нов ков је био пр ви се кре тар СИЗ-а за фи зич ку кул -
ту ру, ко ји је фор ми ран 1974. го ди не. Ње го вом за слу гом
осно ван је фи нан сиј ски сер вис у окви ру СОФК-а Пан че во.
За ла гао се за то да се слу жбе за одр жа ва ње спорт ских те ре -
на об је ди не, та ко да је за хва љу ју ћи и Во ји Нов ко ву ство ре -
но пред у зе ће „Мла дост” (да нас ЈКП „Мла дост”). По ред
све га то га, дао је ве ли ки до при нос у обез бе ђи ва њу де сет
хек та ра зе мљи шта за Спорт ски цен тар „Мла дост”.

Не ка му је веч на сла ва.

IN ME MO RI AM

Кип Светог Флоријана



Но ва књи га Си ни ше Ко ји ћа,
под на сло вом „Не ки мо мен ти
из жи во та шко ле у Ба нат ском
Но вом Се лу (1772–1944)”, про -
мо ви са на је у су бо ту, 16. фе -
бру а ра, у ма лој са ли До ма кул -
ту ре у по ме ну том ме сту.

Број ној пу бли ци се нај пре
обра тио Бра ни слав Па влов,
ис пред из да ва ча – ло кал ног
удру же ња гра ђа на „Но ви Зел -
дош”, на по ме нув ши да је ово
че тр на е сто де ло у окви ру еди -
ци је „Но ва осе ћај ност” и, за
раз ли ку од свих до са да шњих
на ста лих у су и зда ва штву с но -
во се љан ским До мом кул ту -
ре, пр во са мо стал но у ре а ли -
за ци ји на ве де ног удру же ња.

Др Мир ча Ма ран, ре цен -
зент књи ге, на гла сио је да је
Ко јић на пи сао јед ну озбиљ ну
на уч ну мо но гра фи ју, а „иа ко
ни је по стру ци исто ри чар, по -
но во се до ка зао као од ли чан

по зна ва лац про шло сти не са -
мо род ног ме ста већ и Ба на -
та уоп ште”.

Ау тор је при ства ра њу ове
мо но гра фи је ко ри стио до ступ -
ну гра ђу из исто риј ских ар -
хи ва у Бе о гра ду (Ју го сла ви -
је) и Пан че ву, као и са чу ва не
за пи се срп ске и ру мун ске пра -
во слав не цр кве у се лу.

Као ре зул тат овог ра да, пу -
бли ко ва но је мно го ин те ре -
сант них по да та ка, по пут оног
да је школ ске 1885/86. го ди -
не у Но вом Се лу би ло упи са -
но осам сто че тр де сет тро је
ру мун ске и две ста два де се то -
ро срп ске де це.

Ба нат ски Бре сто вац: Еки па
ли ста „По љо при вред ник” у че -
твр так, 21. фе бру а ра, по се ћу је
Ме сну за јед ни цу и не ко ли ко
по љо при вред них га здин ста ва.
ЈКП „Зе ле ни ло” по пу ња ва сад -
ни ца ма ме ста где су уни ште -
на ста бла у ве тро за штит ном
по ја су на пу ту ка Ба ва ни шту.
Уче ни ци ше стог раз ре да, пред -
во ђе ни про фе сор ком ма те ма -
ти ке Та тја ном Ди ми три је вић,
при ку пља ју ре ци кла жни ма -
те ри јал, ко ји по том од ла жу у
про сто ри је ЈКП-а „Ком брест”.

Ба нат ско Но во Се ло: Мо но -
гра фи ја „Не ки мо мен ти из жи -
во та шко ле у Ба нат ском Но -
вом Се лу (1772–1944)” ау то ра
Си ни ше Ко ји ћа про мо ви са на
је у су бо ту, 16. фе бру а ра, у ма -
лој са ли До ма кул ту ре. На
истом ме сту на ред не су бо те,
23. фе бру а ра, од 19 са ти, на -
гра ђе ни сту ден ти бе о град ског
ФМУ-а из кла се про фе со ра др
Ог ње на По по ви ћа на сту пи ће
у кла вир ској прат њи Ан то не -
ле Гр гин и Еле не Ше вер.

До ло во: На по след њој „Сла -
ни ни ја ди” тре ће ме сто у по -
је ди нач ној кон ку рен ци ји са
сво јом до ма ћом сла ни ном за -
у зео је Ср би слав Ћој ба шић,

ина че по зна ти до ло вач ки ви -
нар. Ло кал на сек ци ја ло ва ца
спро ве ла је у не де љу, 17. фе -
бру а ра, хај ку на ли си це и
устре ли ла осам при ме ра ка.
Пре ми је ра до ку мен тар ног
фил ма „Ко лев ка вре ме на” ау -
то ра Бо ја на Вој но ва би ће одр -
жа на у пе так, 22. фе бру а ра,
од 19 са ти, у ма лој са ли Град -
ске упра ве Пан че ва.

Гло гоњ: У то ку су ра до ви на
кре че њу згра де До ма кул туре.

Фуд бал ски клуб ор га ни зо вао
је дру гар ско ве че у су бо ту, 16.
фе бру а ра, у До му кул ту ре.
КУД „Ве се ли ја” је у уто рак,
19. фе бру а ра, одр жао ре дов -
ну го ди шњу скуп шти ну.

Ива но во: Ме ђу на род ни дан
ма тер њег је зи ка обе ле жен је
два на е сти пут у че твр так, 21.
фе бру а ра, у До му кул ту ре.
Фуд бал ски клуб „Стре ла” је у
при ја тељ ској утак ми ци са 4 :
0 по бе дио „Сту дент ски град”.

Ја бу ка: Удру же ње ви на ра и ви -
но гра да ра „Грозд” обе ле жи ло
је сла ву Све ти Три фун у че -
твр так, 14. фе бру а ра, сим бо -
лич ним оре зи ва њем ло зе у ви -
но гра ду нај ста ри јег чла на Ла -
за ра Фи ли пов ског и, не што ка -
сни је, при год ном про сла вом.

Ка ча ре во: Три де сет дру га
„Сла ни ни ја да” одр жа на је од
14. до 17. фе бру а ра, уз сто ти -
не из ла га ча и де се ти не хи ља -
да по се ти ла ца. По ред оста -
лог, у ор га ни за ци ји пан че вач -
ког умет ни ка Ни ко ле Дра га -
ша, одр жан је и кон курс за
нај бо љу ка ри ка ту ру, а по бе -
дио је Вла дан Ни ко лић из
Зре ња ни на.

Омо љи ца: Дом кул ту ре за по -
чео је ре но ви ра ње би бли о те -
ке. Ко му нал но пред у зе ће обе -
ле жи ло је сла ву у пе так, 
15. фе бру а ра. Не дав но је оби -
је на ам бу лан та, ка да су укра -
де ни ком пју те ри и од ре ђе на
ко ли чи на ле ко ва. Ис тра га је
у то ку. Из ло мље ни су и еле -
мен ти на деч јем игра ли шту у
По ња вич кој ули ци.

Стар че во: Гро зда на Цре па јац
је са еки пом пе сни ка при ре -
ди ла књи жев но ве че у уто рак,
19. фе бру а ра, у га ле ри ји „Бо -
ем”. Два чла на Од ре да из ви -
ђа ча „На дел”, Ми лош Сто јиљ -
ко вић и Бра ни слав Ни кић, за -
вр ши ла су са од лич ним успе -
хом ре пу блич ку шко лу за вод -
ни ке у Бе лој Цр кви, а стар че -
вач ки ска у ти су у су бо ту уче -
ство ва ли на так ми че њу „Из -
ви ђа чи пе ва ју” у Цен тру за
кул ту ру „Вла да Ди вљан”.

Петак, 22. фебруар 2019.
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Месне актуелности 

Усво је ни фи нан сиј ски
пла но ви

Нов ца тек као 
про шле го ди не

Прак са за по че та кра јем про те -
кле го ди не би ће на ста вље на у
те ку ћој, из ве шта ји ма са че ти -
ри ме сне скуп шти не.

Као и њи хо ве ко ле ге у свим
дру гим се ли ма, и Ја бу ча ни,
Бре стов ча ни, Гло гоњ ци и
Омољ ча ни ба ви ли су се усва ја -
њем ово го ди шњих фи нан сиј -
ских пла но ва и ли ста ин ве сти -
ци о них при о ри те та.

Га сна про бле ма ти ка у
Брестовцу

Свих де вет чла но ва бре сто вач -
ке скуп шти не при су ство ва ли
су по след њем са стан ку и јед -
но гла сно усво ји ли фи нан сиј -
ски план за 2019. и из ве штај о
по пи су за 2018. го ди ну, а до -
не ли су и од лу ку о по ста вља њу
ви део-над зо ра из без бед но сних
раз ло га на бит ним ме сти ма у
се лу – на ула зу у ме сто из прав -
ца Пан че ва, као и на из ла зи ма
ка Ко ви ну и ка Ду на ву, док ће
у цен тру се ла то би ти ура ђе но
ка да се стек ну усло ви.

Под тач ком ра зно, пред сед -
ник Дра ган Ми ри чић го во рио
је о то ме ка ко се гра ђа ни за ин -
те ре со ва ни за гас мо гу обра ти -
ти „Ме га про јек ту”, ди стри бу -
те ру овог енер ген та.

– Ова фир ма у сте ча ју вла -
сник је га сне мре же и при кљу -
ча ка, па је ре ше но да се за ин -
те ре со ва ни за уво ђе ње га са до -

СЕЛО

ИЗ ВЕ ШТА ЈИ СА ЧЕ ТИ РИ СКУП ШТИ НЕ МЕ СНИХ ЗА ЈЕД НИ ЦА

ЧЕКАЈУЋИ ВЕЛИКЕ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ХАЈ КА НА ШТЕ ТО ЧИ НЕ У ОКО ЛИ НИ ДО ЛО ВА

Не ке ли је до ли ја ле

пи сом обра те При вред ном су -
ду у Бе о гра ду, ко ји ће те зах те -
ве про сле ди ти „Ме га про јек ту”.
Они би се по том из ја сни ли да
ли до зво ља ва ју да „Ср би ја гас”
тим гра ђа ни ма пу сти или уве -
де гас. Ме сна за јед ни ца им сто -
ји на рас по ла га њу за сва ку по -
моћ – ис ти че Ми ри чић.

Он је ко ле га ма про сле дио и
ин фор ма ци ју о по се ти за по сле -
них у град ском Се кре та ри ја ту
за по љо при вре ду и ур ба ни зам,
с ци љем да са гле да ју тра се атар -

ских пу те ва (два у пр вом и је -
дан у дру гом по љу) ко ји уско -
ро тре ба да бу ду уре ђи ва ни. По -
ред то га, до нет је за кљу чак да
ме сна скуп шти на упу ти до пис
ЈКП-у „Хи ги је на” да, због број -
них жал би гра ђа на, ре ши про -
блем па са лу та ли ца.

Пр вој ре дов ној скуп шти ни Ме -
сне за јед ни це Ја бу ка при су -
ство ва ло је де сет (од мо гу ћих
пет на ест) чла но ва, а сви они
су, на пред лог пред сед ни ка
Сло бо да на Или ћа, по др жа ли
до но ше ње од лу ка бит них за
функ ци о ни са ње се ла, из у зев
јед ног пред став ни ка гра ђа на
ко ји рет ко при су ству је сед ни -
ца ма, а ни кад се по ја ви, не
гла са ни за је дан пред лог.

Та ко је на кон усва ја ња фи -
нан сиј ског из ве шта ја за 2018.

и фи нан сиј ског пла на за те ку -
ћу го ди ну ак ти ви ран и План
јав них на бав ки за пр ва два квар -
та ла, ме ђу ко ји ма су и кр пље -
ње ру па на ко ло во зи ма у се лу,
из град ња атар ског пу та од Ули -
це ЈНА до из ле ти шта Ске ла,
као и ре но ви ра ње три би на на

ста ди о ну код шко ле, на чи јем
ле вом де лу ће би ти ура ђе на
над стре шни ца.

Од кр пље ња ру па 
до тротоа ра

И Гло гоњ ци су на по след њој
сед ни ци усво ји ли фи нан сиј ски
план, ко ји је ускла ђен са од лу -
ком о бу џе ту Гра да Пан че ва, а
уку пан из нос је бли зу три ми -
ли о на ди на ра, што је за око
250.000 ма ње не го ла не. Пред -
сед ник Слав ко Јо ва нов ски ка -
же да је план ве о ма сли чан
про шло го ди шњем.

– По ло ви ну фи нан сиј ских
сред ста ва опре де ли ли смо за
по зи ци ју те ку ћих по прав ки и
одр жа ва ња, ко јом пла ни ра мо
да ре а ли зу је мо не ке сит ни је ин -
ве сти ци је. Ре ци мо, за ор га ни -
за ци ју кул тур них и спорт ских
до га ђа ја пред ви ђе но је 200.000
ди на ра, 150.000 је за опре ма ње
ка пе ле кад бу де за вр ше на, а
одво јен је и но вац за ор га ни за -
ци ју се о ске сла ве Пе тров дан и
по де лу па ке ти ћа. Око ми ли он
и шестсто хи ља да би ће ис ко -
ри шће но за раз не по прав ке и
одр жа ва ња, као и за из ра ду тро -
то а ра – пре ци зи ра Јова нов ски.

И Омољ ча ни су усво ји ли бу -
џет „те жак” око 3.700.000 ди -
на ра и ли сту при о ри те та, што
се у пр вом ре ду од но си на ас -
фал ти ра ње ули ца с го то вим
про јек ти ма, за тим на на ста вак
ка на ли за ци је и по че так га си -
фи ка ци је, као и на из ра ду
спорт ских те ре на у школ ском
дво ри шту. Пред сед ник Ду шан
Лу кић ка же да би бар три ма
ин ве сти ци ја ма ове го ди не они
би ли за до вољ ни.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Већ не ко ли ко го ди на, сре ди -
ном фе бру а ра, до ло вач ки лов -
ци ор га ни зу ју ак ци ју ка ко би у
око ли ни се ла ко ли ко-то ли ко
сма њи ли број ли си ца, ко је су
се у по след ње вре ме ено рм но
на мно жи ле и уве ли ко пра ве
ште ту по окућ ни ца ма мно гих
ме шта на. Не ли бе се чак ни да
упа да ју у дво ри шта усред бе ла
да на. То је до ве ло до број них
жал би, па је тре ба ло учи ни ти
не што кон крет но ра ди сма ње -
ња по пу ла ци је тог пре да то ра
до ра зум ног нивоа.

Пред сед ник ов да шње сек ци -
је ло ва ца Сто јан Ив ков на вео
је да ни је био циљ да се угро зи
по сто ја ње те гра бљи ви це на
овим про сто ри ма, јер оне има -
ју сво ју уло гу у еко-си сте му,
бу ду ћи да су и стр ви на ри.

– На жа лост, мно го је жал би
гра ђа на о то ме ка ко им ли си -
це да ве жи ви ну, а и на ма у ло -
ви шту пра ве ве ли ку ште ту –
де сет ку ју зе че ве и њи хо ва легла,

као и фа за не и ја ја ове пле ме -
ни те пти це, чи је но во ма тич но
ја то уско ро тре ба да пу сти мо у
ди вљи ну. Сто га смо ор га ни зо -
ва ли хај ку и, у ду жи ни од три
ки ло ме тра, об и шли по те зе Ма -
ла шу ма и Драк ша но ва мо ра -
ва, ко ји тим ду го ре пим гра -
бљи ви ца ма нај ви ше од го ва ра -
ју. С оби ром на то да не ма мо

пра во да ак ци ју спро во ди мо у
на се ље ном ме сту, по ку ша ли
смо да је, уз по моћ на ших нај -
бли жих „са рад ни ка” па са, ис -
те ра мо из окол ног ши праж ја.
Ка ко то обич но би ва, ве ћи на
ових жи во ти ња, чу ве них по лу -
кав ству, ус пе ла је да по бег не,
али смо на по слет ку ус пе ли да
устре ли мо осам при ме ра ка –

ка же Ив ков.
У хај ци је уче ство ва ло пре -

ко ше зде сет ло ва ца из окол -
них ме ста, па и из Ин ђи је и
Обре нов ца, као и из брат ског
се ла Бе ле ги ша. На кон на пор -
не по те ре сви ма њи ма је до бро
ле гло окре пље ње у До му кул -
ту ре уз ба ре не ко ле ни це, пи -
ћен це и ло вач ке при че.

И УДРУ ЖЕ ЊЕ „ГРОЗД” ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛО ПРА ЗНИК

Све ти Три фун уз ја буч ке ви на ре

НОВА КЊИ ГА СИНИШЕ КОЈИЋА

Из шко лског жи во та

Док су њи хо ве по ис ку ству ста -
ри је до ло вач ке ко ле ге при пре -
ма ле за вр шни чин ово го ди шње
„Ви на ри ја де”, ја буч ки про из -
во ђа чи „бож јег нек та ра” та ко -
ђе су се оку пи ли на дан њи хо -
вог све ца – ве ли ко му че ни ка
Све тог Три фу на, за штит ни ка
ви на ра и ви но гра да ра, ка ко би
сим бо лич ки за по че ли но ву се -
зо ну.

Пет на е стак чла но ва удру же -
ња „Грозд” у че твр так, 14. фе -
бру а ра, на шло се у ви но гра ду
ово го ди шњег ку ма сла ве Ла за -
ра Фи ли пов ског. Та мо је оба -
вље но ри ту ал но оре зи ва ње чо -
ко та, а ло кал ни све ште ник Жи -
ка Ми тро вић осве штао је ви -
но град и за јед но с до ма ћи ни -
ма пре се као слав ски ко лач.

По том су сви они, уз по не ки
ква ли тет ни гу тљај и за ло гај,
раз го ва ра ли о пред сто је ћим иза -

зо ви ма. У јед ном мо мен ту смо
их пре ки ну ли у ћа ска њу, ка ко
би смо их пи та ли за ми шље ње

о јед ној је зич кој ди ле ми – да
ли је пра вил но ре ћи цр но или
цр ве но ви но. Јед ни су твр ди ли
јед но, дру ги – дру го, а би ло је
и оних ко ји су сма тра ли да су
оба на зи ва ис прав на.

Ина че, до ма ћин сла ве Фи -
ли пов ски (84) је дан је од нај -
ста ри јих ви на ра у ме сту – про -
из вод њом гро жђа ба ви се већ
52 го ди не, а у по след њих се -
дам на ест ин тен зив ни је, и то на
250 чо ко та. Ин те ре сант но је да
је на том по те зу пре Дру гог
свет ског ра та је дан углед ни ја -
буч ки Не мац по се до вао огро -
ман ви но град, док је у се лу, на
ме сту где је да нас дом „Ср це у
Ја бу ци”, имао ка фа ну у ко јој
је ну дио ви но, ра ки ју и дру ге
про из во де.

Павлов, Маран и Којић

Србислав Ћојбашић



Бог дан ка Кел ча,

уче ни ца

КЊИ ГА: Пре не го што поч -
нем да чи там не ку књи гу,
пр во по гле дам по ле ђи ну, ка -
ко бих сте кла ути сак о че му
се ра ди. Упа љи во је да да -
нас мла ди ко ри сте те ле фон
по чи тав дан. То ра де док
хо да ју гра дом, ход ни ци ма
шко ле, у пре во зу и сл. Књи -
га ко ја ми се до па да, „Зов
ан ђе ла” Ги јо ма Му соа, баш
по чи ње та ко. Дво је љу ди је
у жур би, су да ра ју се док др -
же те ле фо не у ру ка ма и ту
на ста је сва ђа и рас пра ва. У
це лој тој кон фу зи ји гре шком
за ме њу ју те ле фо не, што уо -
ча ва ју тек на кон што се одво -
је не ко ли ко ми ља. Они жи -
ве у две раз ли чи те др жа ве и
у то ме је це ла чар књи ге.
Ово је за ни мљи ва, пре све га
љу бав на књи га, и пре по -
ручила бих мла ди ма да је
про чи та ју.

МУ ЗИ КА: Во лим шпан ску
му зи ку и сва ки пут ка да на -
и ђем на не ку пе сму ко ја ми
се сви ди, ја про чи там и пре -
вод, јер ме за ни ма о че му се
у њој ра ди. Не знам шпан -
ски, али имам у пла ну да
кре нем на ча со ве. Во лим да
играм и ри там тих пе са ма
опи су је ме не са му. Све је ве -
се ло, то пло, при јат но и за и -
ста ми при ја да то слу шам.
Че сто идем на сал са жур ке и
је два че кам ле то, јер уз шпан -
ске пе сме иду и то пло вре -
ме, сун це, пла жа, мо ре и са -
мо ђу ска ње. По себ но во лим

пе сму ко ја го во ри о ле ту „Va-
mos a la playa” („Иде мо на
пла жу”).

ФИЛМ: Је дан од ме ни ин те -
ре сант них фил мо ва је „Mam-
ma Mia”. То је за пра во мју -
зикл у ко ме су ко ри шће не
пе сме гру пе АБ БА. Не дав но
сам на и шла на овај филм на
те ле ви зи ји и оста вио је баш
леп ути сак на ме не. Има ла
сам ути сак да сам по сле ду -
жег вре ме на на и шла на филм
ко ји по ди же рас по ло же ње и
ле по сам се осе ћа ла све вре -
ме док сам га гле да ла. Ни је
би ло ру жних сце на, ни ти сам
би ла на пе та, баш сам ужи ва -
ла. Ина че, фил мо ве сла бо
гле дам, јер ми од у зи ма ју мно -
го вре ме на. Тре нут но тре ни -
рам и спре мам се за фа кул -
тет. Др жим тре нин ге ма жо -
рет пле са, тре ни рам ка пу е ру
и кросфит. Сва ког да на имам
тре нин ге, а не кад и по два
пу та је дан за дру гим. Спре -
мам се за Европ ско пр вен -
ство у ма жо рет спо р ту ко је
ће би ти одр жа но у За гре бу
ове го ди не у ју лу.

КУЛТУРА
Петак, 22. фебруар 2019.
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У ПО СЕ ТИ ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

ШТА ЧИ ТА ЈУ ПАН ЧЕВ ЦИ

Зов ан ђе ла

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс
Из ло жбе
Пе так, 22. фе бру ар, 18 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: мул -
ти ме ди јал на из ло жба у окви ру фе сти ва ла „Књи жев ност у че -
ти ри го ди шња до ба: Пан че во –  град су сре та”.

Пред ста ве 
Су бо та, 23. фе бру ар, 12 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Твр до гла во слон че”.

Уто рак, 26. фе бру ар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва „Ма ла цр на ха љи на”.

Му зи ка
Су бо та, 23. фе бру ар, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: кон церт са ста ва „Ис каз” с го сти ма.

По не де љак, 25. фе бру ар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
ка мер ни про је кат Вла ди ми ра Ста ни ши ћа.

Сре да, 27. фе бру ар, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
кон церт дуа „Ка На”, ко ји чи не пи ја нист ки ње Ка та ри на Чо -
ла ко вић и На та ли ја Ивић.

Че твр так, 28. фе бру ар, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан -
дур”: кон церт уче ни ка хар фе из кла се мр Ми ли це Ми ло је -
вић.

Че твр так, 28. фе бру ар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
ху ма ни тар ни кон церт КУД-а „Абра ше вић”.

Че твр так, 28. фе бру ар, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве -
че сал се.

Че твр так, 28. фе бру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: „На ран Џе мо ва ње”.

Те мат ски про грам
Пе так, 22. фе бру ар, 20 са ти, Град ска би бли о те ка: књи жев -
но ве че у окви ру фе сти ва ла „Књи жев ност у че ти ри го ди шња
до ба: Пан че во –  град су сре та”.

Су бо та, 23. фе бру ар, 12 са ти, На род ни му зеј Пан че во: чи та -
ње тек сто ва у окви ру фестивала „Књи жев ност у че ти ри го ди -
шња до ба: Пан че во –  град су сре та”.

Уто рак, 26. фе бру ар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа: пред ста вља ње Из да вач ке ку ће „Хе ликс”.

Уто рак, 26. фе бру ар, 20 са ти, Шко ла цр та ња До ма омла ди -
не: пре да ва ње „Пла стич на ана то ми ја и ње на при ме на у ли -
ков ној умет но сти”.

Че твр так, 28. фе бру ар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о -
те ке: про мо ци ја зби р ке при по ве да ка „Ве нац за оца” Ве сне
Ка пор.

Це на го ди шње 
чла на ри не ни жа 
од про сеч не це не 
но ве књи ге

То ком пр вог ме се ца 2019. го -
ди не у Град ској би бли о те ци
Пан че во је осам сто че тр де сет
тро је љу ди по зај ми ло ско ро три
хи ља де књи га. Нај ви ше је би -
ло за по сле них, а од мах за њи -
ма су пен зи о не ри, уче ни ци, сту -
ден ти и не за по сле ни.

Пан чев ци су нај ви ше чи та ли
де ла ми сте ри о зне Еле не Фе ран -
те, на пуљ ску те тра ло ги ју: „Мо -
ја ге ни јал на при ја те љи ца”, „При -
ча о но вом пре зи ме ну”, „При ча
о они ма ко ји од ла зе и они ма
ко ји оста ју” и „При ча о из гу -
бље ној де вој чи ци”. На дру гом
ме сту је пла не тар но по пу лар на
књи га „Чо век по име ну Уве”
Фре де ри ка Бак ма на, на тре ћем
дир љив и ин три ган тан ро ман
„Ко фер из Бер ли на” Је ле не Ба -
чић Алим пић”, на че твр том
„Сно ви про шлих вре ме на” Ху -
ли је На ва ро, шпан ске но ви нар -
ке и спи са те љи це, а на пе том
„Слу шки њи на при ча” Мар га рет

Страну припремила 

Мирјана
Марић

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ЈУ БИ ЛЕЈ ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ

Де ла као све до ци тра ја ња
У Га ле ри ји са вре ме не умет -
но сти и На род ном му зе ју Пан -
че во у че твр так, 14. фе бру а ра,
отво ре не су из ло жбе ко ји ма је
обе ле же на пе де се та го ди шњи -
ца по сто ја ња Ли ков не ко ло -
ни је „Де ли блат ски пе сак”.

Тач но сто ра до ва, ко је је
иза брао Ми ле Иг ња то вић,
исто ри чар умет но сти, пред -
ста ви ло је на нај бо љи на чин
рад умет ни ка из Пан че ва, ли -
ков них цен та ра Ср би је и из
ино стран ства.

– У по лу ве ков ном функ ци -
о ни са њу Ли ков не ко ло ни је
„Де ли блат ски пе сак” Пан че -
во на ста ла је обим на и дра го -
це на зби р ка уља, па сте ла,
аква ре ла, скулп ту ра, цр те жа
и гра фи ка, ко ја бро ји укуп но

1.289 пред ме та, ко ји ће, без
сум ње, има ти ва жног уде ла у
бу ду ћем утвр ђи ва њу фи зи о -

но ми је са вре ме не умет но сти
на овим про сто ри ма – ис та -
као је Иг ња то вић.

Из ло же ни пред ме ти пред -
ста вље ни су и у ка та ло гу, ко ји
са др жи и спи сак свих де ла на -
ста лих то ком пет де це ни ја ра -
да Ко ло ни је. У фон ду ко ји по -
се ду је Кул тур но-про свет на за -
јед ни ца, ор га ни за тор ове ма -
ни фе ста ци је, на ла зи се око хи -
ља ду и три ста ра до ва, ко је је
на сли ка ло укуп но че ти ри сто
три де сет умет ни ка.

При сут ни ма су се овом при -
ли ком обра ти ли ди рек тор На -
род ног му зе ја Ми ро слав Бир -
цлин, пред сед ник Кул тур но-
про свет не за јед ни це Сто јан Бо -
шков, град ски већ ник за кул -
ту ру и омла ди ну Не ма ња Ро -
тар и ака дем ски сли кар Че до -
мир Ке сић, је дан од осни ва ча
Ли ков не ко ло ни је.

о те ке. Не дав но су по че ле да се
тра же „Нин џа кор ња че”, ко је
ће се на ћи на сле де ћем спи ску
на бав ке – на гла си ла је Та ма ра
Ни ко лић.

Лектира не кошта

Де ца мо гу по су ди ти че ти ри
књи ге, или јед ну лек ти ру и три
књи ге. Лек ти ре мо ра ју би ти
вра ће не у ро ку од де сет да на, а
оста ле књи ге нај ка сни је за ме -
сец да на. Го ди шња чла на ри на
за пред школ це је три ста ди на -
ра, а за ђа ке од дру гог до осмог
раз ре да две ста ди на ра ви ше.
Дво је или ви ше де це из јед не

по ро ди це пла ћа по три ста ди -
на ра. Це на јед не деч је књи ге у
књи жа ра ма кре ће се од це не
го ди шње чла на ри не па на ви -
ше. Сва ке сре де од 18 са ти на
Деч јем оде ље њу би бли о те ке од -
ви ја се ра ди о ни ца под на зи -
вом „Чи там ти при чу”, ко ју во -
ди Ми ма Га ври лов.

јев ског, „Ста рац и мо ре” Ер не -
ста Хе мин гве ја, Тол сто је ву „Ану
Ка ре њи ну”, „Ра не ја де” Да ни -
ла Ки ша и „Про кле ту авли ју”
Иве Ан дри ћа. Сту ден ти су с
дру ге стра не ви ше за ин те ре со -
ва ни за струч ну ли те ра ту ру из
обла сти књи жев но сти, исто ри -
је, фи ло зо фи је, со ци о ло ги је и
пе да го ги је.

Да би љу би те љи књи га по -
ста ли чла но ви би бли о те ке, по -
треб но је да пла те чла на ри ну у
из но су од се дам сто ди на ра, што
је про сеч на це на јед не књи ге
ко ја се мо же ку пи ти у нај ве -
ћим књи жа ра ма. По пуст има -
ју пен зи о не ри, уче ни ци и сту -
ден ти и њи хо ва чла на ри на је
за две ста ди на ра ни жа. По ро -
дич на чла на ри на за дво је или
ви ше чи та ла ца из јед не по ро -
ди це из но си три ста ди на ра по
осо би.

На мла ди ма свет оста је

Нај мла ђи ак тив ни чи та лац ко -
ји по су ђу је књи ге у би бли о те -
ци има че ти ри го ди не. За по -
след ња три ме се ца Деч је оде -
ље ње по се ти ло је три ста два -
де се то ро де це, ко ја су из нај -
ми ла осам сто књи га. То зна чи
да у про се ку тро је де це днев но
узме не ке књи ге на чи та ње. С
об зи ром на то да на те ри то ри -
ји Пан че ва укуп но има 9.477
ђа ка од пр вог до осмог раз ре -
да, овај број чи та ла ца по ка зу је
да основ ци ге не рал но сла бо по -
се ћу ју би бли о те ку или ли те ра -
ту ру на ба вља ју на дру ге на чи -
не – пу тем ин те р не та или у
књи жа ра ма.

Нај чи та ни је књи ге на Деч -
јем оде ље њу су „Аги и Ема”
Иго ра Ко ла ро ва, „Днев ник шо -
њав ка” Џе фа Ки ни ја, „Ле то ка -
да сам на у чи ла да ле тим” Ја -
смин ке Пе тро вић, све књи ге
Деј ви да Ва ли јам са („Ба ка ганг -
стер”, „Де мон ски зу бар”, „Де -
да у бек ству”), а на пе том ме -
сту су књи ге Уро ша Пе тро ви ћа

„Ми сте ри је Гин ко ве ули це” и
„Ка ра ван чу де са”. Нај тра же ни -
ја лек ти ра је „Мој де ка је био
тре шња” Ан ђе ле На не ти, због
свог крат ког и ин те ре сант ног
са др жа ја, као и бај ке Хан са
Кри сти ја на Ан дер се на и бра ће
Грим, „Ма ли принц”, „Хај дук
у Бе о гра ду”.

Та ма ра Ни ко лић, шеф Деч -
јег оде ље ња, ре кла је да Град -
ска би бли о те ка сва ке го ди не
на ба вља нај но ви је на сло ве, као
што су „Пе ро пти це До до” Мир -
ка Јо ва но ви ћа, „Бе о град ска му -
ми ја” Бран ка Ми ло ра до ви ћа,
„Аги & Ја” Р. Х. Па ла си ја. Она

је до да ла да се, по ред бе ле три -
сти ке, об на вља ју и књи ге из
обла сти по пу лар не деч је пси -
хо ло ги је, на у ке, умет но сти, ра -
чу нар ства и исто ри је.

– Де ца углав ном мо гу про -
на ћи сва ку књи гу ко ја их ин -
те ре су је, али се по не кад де си
да не че га и не ма у ба зи би бли -

Атвуд, до бит ни це међунарoднe
књи жев не на гра де „Франц Каф -
ка” 2017. го ди не.

Цене и попусти

Ни је ни чуд но да се књи ге ко је
је на пи са ла Еле на Фе ран те на -
ла зе на пр вом ме сту, с об зи ром
на то да је по след ња ма ни фе -
ста ци ја „Јед на књи га – је дан
град” у Пан че ву би ла по све ће на
упра во на пуљ ској те тра ло ги ји и
књи жев ном фе но ме ну ове ау -
тор ке. Ње на де ла су до шла у
жи жу јав но сти де ли мич но и због
то га што њен иден ти тет ни ка да
ни је от кри вен. Спе ку ли са ло се
да је мо жда у пи та њу и му шка -
рац, али упр кос на по ри ма но -
ви на ра да раз от кри ју о ко ме се
ра ди, до овог тре нут ка ни ко не
зна ко сто ји иза ових сјај них
књи га. Ње не књи ге су обо жа ва -
не ши ром пла не те, а не дав но је
кре ну ла да се еми ту је и се ри ја
на ка на лу HBO. У сво јим де ли -
ма Еле на Фе ран те се ба ви фе -
ми ни стич ким те ма ма, као што
су огра ни че ња па три јар хал не
по ро ди це, му шко на си ље, по -
тра га за жен ским иден ти те том
у све тлу ин ди ви ду ал них суд би -
на ју на ки ња.

Иа ко је мла ди ма да нас све
до ступ но пре ко ин тер не та, уче -
ни ци сред њих шко ла ипак по -
се ћу ју Град ску би бли о те ку ка -
ко би про на шли лек ти ре. У ја -
ну а ру је нај ви ше њих чи та ло
„Зло чин и ка зну” Ф. М. До сто -

Тек тро је де це днев но
узме књи гу на чи та ње.

НАЈТРАЖЕНИЈЕ КЊИГЕ

Пре ма ре чи ма Со ње Ла лић, ше фа По зајм ног оде ље ња, за -

по сле ни се нај че шће од лу чу ју за ли те ра ту ру ко ја би их опу -

сти ла и из ме сти ла из на пор не и јед но лич не сва ко дне ви це,

а че сто би ра ју ква ли тет не и на гра ђи ва не пи сце, као што су:

Алис Ман ро, До рис Ле синг, Ма рио Вар гас Љо са, Ор хан Па -

мук и Мо Јен. Тра же на је и по пу лар на пси хо ло ги ја, као што

су књи ге Ане Бу че вић, али и не ке ста ре књи ге из обла сти

пси хо ло ги је (Фром) или пси хи ја тра Ја ло ма. Сли чан из бор

пра ве и нај ста ри ји чи та о ци.

Сва ке го ди не по чет ком ја ну а ра до де љу је се НИН-ова на -

гра да за ро ман го ди не, ко ји иза зо ве ве ли ко ин те ре со ва ње

чи та ла ца за на сло ве из нај у жег из бо ра. Ка ко нам је об ја сни -

ла Со ња Ла лић, ве ли ки број љу ди же ли да про чи та ове књи -

ге, али их Град ска би бли о те ка не ма до вољ но. Ове го ди не то

су ро ма ни „Бе о град ски трио” Го ра на Мар ко ви ћа, „Ухва ти зе -

ца” Ла не Ба ста шић, као и по бед нич ки ро ман „За блу да Све -

тог Се ба сти ја на” Вла ди ми ра Та ба ше ви ћа. Тра же се и

на сло ви: „Са пи јенс” Ју ва ла Ное Ха ра ри ја, ко ју Би бли о те ка по -

се ду је са мо у јед ном при мер ку, „Шта дан ду гу је но ћи” Ја сми -

не Ка дре, као и ро ма ни швед ског пи сца Ју на са Ју на со на.

Позајмно одељење Библиотеке у служби читалаца

Сцена са изложбе у Народном музеју
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ПОНУДА

АУСПУХ СЕРВИС

Стевана Шупљикца 42, Панчево

– замена ауспуха

– полирање фарова

– замена уља – филтера

– заштита аутомобила од корозије

Радно време: од 8 до 20, 

суботом: од 9 до 15 сати

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

због отварања апотеке рас пи су је

КОН КУРС

за рад на ме ста:

1. ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ
– 1 извршилац

2. ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХ НИ ЧАР
– 2 извршиоца

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл ад-

ре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

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

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

Рок за кон ку ри са ње: 1. март 2019.

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

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

НИСАН микра 1.4, 2001,
регистрован до јуна 2019,
клима, 200.000 км, 1.000
евра. 061/160-61-51.
(273250)

ФИЈАТ пунто 2001, 1.9 Д,
регистрован до августа
2019, 900 евра. 069/198-
90-73. (273250)

ФОРД фијеста 1.8 Д, 2001,
регистрован до јуна 2019,
клима, одлично стање, вла-
сник, 950 евра. 064/261-
04-58. (273250)

ПЕЖО 407 1.6 ХДИ, 2008,
власник 8 година, екстра.
061/637-71-77. (273358)

ЛАДА самара, 2000.г оди-
ште, регистрован. 063/880-
64-42. (273260)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ алфа
ромео 155, 450 евра, сре-
ђен. Тел. 061/171-54-06.
(273334)

ПЕЖО 206 + 2009. годи-
ште, 1.1 Б, 3 В, власник,
очуван. 069/504-55-93.
(273295)

ДАЕВУ тико 1996. године,
добар, није регистрован,
цена 200 евра. 013/370-
333. (273302)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2006. го-
диште, гоал опрема, вла-
сник. 063/837-71-79.
(273336)

ПРОДАЈЕМ скутер 2008,
регистрован до јуна, у до-
бром стању. 061/685-14-
01. (273321)

СЕАТ кордоба, 2009. годи-
ште, 1.4, бензин, први вла-
сник, беспрекоран.
064/136-42-00. (273394)

ЛАНДРОВЕР, фриленде,
дизел, 1999. годиште, де-
цембар, мало прешао, није
увоз. 064/134-62-62,
064/471-70-58. (273422)

ПРОДЈЕМ југо ин, 2006, у
супер стању. Тел. 062/181-
62-57. (273439)

ПРОДАЈЕМ клио 4, 1.5
ДЦИ, 2014, БМВ 320, 2.0 Д,
2012. 065/322-22-77.
(273454)

ДВА ГОЛФА, комплет или
делови, лимарија, механи-
ка, метални подупирачи.
Тел. 066/322-780. (273464)

ПУНТО 3, 1.3 мултиџет ди-
зел, 2005. фул опрема, пе-
тора врата. 064/587-50-24.
(273487)

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

ПРОДАЈЕМ шиваћу маши-
ну вишња и мањи регал.
062/807-79-36. (273205)

ПРОДАЈЕМ кауч, очуван.
Вреди видети. 063/720-20-
22. (2732159

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, климу,
фрижидер, кауч, орман,
исправно, повољно.
061/301-38-40. (273248)

ПРОДАЈЕМ млеко, сир, јо-
гурт, кисело млеко, могућа
достава. 069/300-32-80. 

ПРОДАЈЕМ кревет клик-
клак, очуван. Тел. 060/366-
65-54. (273285)

ЕЛ. ШПОРЕТ, регал, два
кауча, стаклени сто, орман,
витрина, лежај, договор.
064/900-72-98. (273304)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судоперу, 3.000, нова. 371-
568, 063/773-45-97.
(273316)

ПРОДАЈЕМ балирану дете-
лину. 064/493-85-69.
(273378)

ФРИЖИДЕР, веш-машина,
судо-машина, новији шпо-
рет плин-струја, угаона
гарнитура, комода, ципе-
ларник, сточићи, брачни
дешек. Тел. 063/861-82-66.
(273391)

ИЗУЗЕТНО очуван котао са
бојлером феротерм, 40 кв,
повољно, хитно. 064/123-
63-65. (273405)

КОТАО нов, спеицјалне из-
раде, свих јачина, чврсто
гориво, повољно, са гаран-
цијом. 064/137-64-14.
(273405)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја. Столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/600-
14-52. (273408)

КЛИК-КЛАК лежајеве, но-
ви, од 12.900, избор мебла
по жељи. 060/600-14-52.
(273408)

ПРОДАЈЕМ сценске звуч-
нике – два комада 50 х 36
х 40 цм, кофер за ел. гита-
ру (ручна израда).
064/276-08-08. (273459)

НА ПРОДАЈУ сува балира-
на детелина. Тел. 064/438-
54-15. (273398)

СТИЛО 1.6, 2004, петора
врата, атестиран плин, фул
опрема. 064/587-50-24.
(273487)

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

КУПУЈЕМ аутомобиле за
отпад, плаћам одмах.
060/132-02-48. (273185)

ГОЛФ 1.4, 16 В, 2001, пето-
ра врата, фул опрема, у пр-
вој боји. 064/587-50-24.
(273487)

ОКТАВИЈА А 4, 2008, 
1.9 ТДИ, регистрован, гара-
жирана, власник, повољно.
063/345-837.  
(273294)

НОВ тросед и нову угаону
гарнитуру, полован кауч,
2.000. 064/187-20-13.
(273411)

СОЛАРИЈУМ, за лице-би-
сту, топилица са две патро-
не. 064/134-62-62,
064/471-70-58. (273422)

СВИЊСКЕ полутке на про-
дају. 063/531-225. (273443)

ПРОДАЈЕМ гардеробни ор-
ман, ТВ комоду, радни сто.
Тел. 063/820-91-38.
(273468)

БАЛИРАНА детелина и ку-
куруз. 063/892-12-08. 

РАСПРОДАЈА ремонтова-
них ТА пећи. Достава, мон-
тажа, гаранција, 100 евра.
062/892-47-55. (273489)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, за-
мрзиваче, фрижидере,
веш-машине, старе телеви-
зоре, долазимо на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47.

КУПУЈЕМ значке, медаље,
ордење, сатове, новац, пен-
кала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (273194)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, плинске боце, старо
гвожђе, перје, акумулато-
ре. 066/900-79-04.
(273188)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, електричне
шпорете, телевизоре.
061/148-01-31. (273406)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре,
долазак на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (273406)

КУПУЈЕМО гвожђе, обојене
метале, веш-машине, замр-
зиваче, телевизоре и све
остало. 061/206-26-24.
(273245)

КУПУЈЕМО гвожђе, алуми-
нијум, месинг, бакар, оло-
во, веш-машине, замрзива-
че, телевизоре. 061/321-77-
93. (273465)

КУПУЈЕМО секундарну си-
ровину, гвожђе, олово, аку-
мулаторе, бакар, месинг,
алуминијум, долазим.
061/322-04-94. (273465)

ПРОДАЈЕМ сређену кућу
на Тесли , повољно,
066/937-00-13 (СМС)

ЗЛАТИБОР (Гајеви) – про-
дајем/мењам кућу на Зла-
тибору за кућу/стан у Пан-
чеву. Тел. 069/158-63-76. 

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

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

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

КУЋА, нова, Брестовац,
усељива, укњижена,
16.500; Старчево, велики
избор кућа. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(273498)

ЛУКС сређена кућа, 130
квм, плац, приземна, стара
Миса. 061/600-49-00.
(272944)

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

ПРОДАЈЕМ укњижену не-
покретност – башта, прво
српско поље, Новосе-
љаснки пут. 064/220-00-69
(272206)

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

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
у Иванову, 29. новембра
бр. 80. 062/415-359.
(267511)

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

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под во-
ћем. 064/113-47-76.
(273207)

ПРОДАЈЕМ пола спратне
куће (100 квм) + подрум +
гаража, нова Миса, добра
локација. 060/615-00-13.
(273209)

ДЕО куће + анекс, почетак
Стрелишта, продајем или
мењам за мањи плац или
кућу за рушење у ширем
центру. 064/952-19-80.
(273213)

ПРОДАЈЕМ кућу 7.5 ари са
започетом градњом,  у Ја-
буци, Николе Тесле бр. 62,
хитно. 060/132-02-48.
(273184)

ВИКЕНДИЦА са воћњаком
25 асри, гаража, градска
вода. 313-716. (1273229)

ПРОДАЈЕМ пољопривред-
но-грађевинско земљиште
у Скробари код игралишта.
063/325-566. (273192)

МАРГИТА, плац 5 ари, ко-
мунално опремљен са ста-
ријом кућом, хитно.
065/357-81-38. (2732399

КУЋА, 8 ари плаца, могућ
сваки договор и замена,
6.500 евра, у Баваништу.
064/393-99-21. (273245)

УСЕЉИВА кућа, 138 квм,
са локалом 30 квм, плац
7.3 ара, Војловица, без по-
средника. Могућа замена
за стан. 063/386-309.
(273247)

БЛИЗУ центра кућа 5,5 ари,
200 квм, 100.000 на 5 ари,
115.000; на 2 ара 120.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-
48. (273414)

ПРОДАЈЕМ пет ланаца пр-
вокласне земље са сала-
шом и још три ланца одво-
јено, на Новосељанском
путу, скретање десно после
Надела. 064/224-51-48,
063/307-996. (273252)

ПЛАЦ на Старом Тамишу
5,25 ари, укњижен 1/1,
продјем. 063/374-668.
(273278)

БЛИЗУ центра, за рушење
на 4.5 ара, 40.000; на 6.8
ари, 68.000 и за адаптацију
на 3.5 ара, 50.000.  „Лајф”,
061/662-91-48. (273414)

КУЋА, 70 квм, монтажна,
нова, усељива, Миса -с а 3
ара, 19.000 евра. Козарач-
ка 10-ц. Тел. 063/804-07-
85. (273366)

ТЕСЛА, 100 квм, 3 ара, у
мирној улици, 53.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (273287)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
нова кућа, усељива, укњи-
жена, 5 ари, 25.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(273287)

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

НА ПРОДАЈУ свињске по-
лутке. Тел. 013/632-145,
060/500-30-91. (272169)

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

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

ПРОДАЈЕМ очуван кауч,
мотокултиватор хонда, но-
ва прскалица за трактор.
013/372-926. (273190)

ПРОДАЈЕМ двоспратну ку-
ћу у Качареву, 250 квм, ло-
кација одлична. 063/401-
052. (273028)

ОТКУП возила, алата, гво-
жђа, остало, продаја дело-
ва, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-
59-15. (272294)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм, дијапозитиве и све вр-
сте видео-касета квалитет-
но преснимавам на диги-
талне медије. 063/288-278,
013/343-563. (271392)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер зануси, 320 литара, у
одличном стању. 064/163-
57-59. 

ПРОДАЈА огревног дрвета:
буква, багрем, цер. Исече-
но и исцепано. 064/357-82-
08, Босанац. (271742)
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Весна, 069/123-85-35
(3/273280)ПОТРЕБНЕ СПРЕМАЧИЦЕ

„MAG NO LI JA LUX”,
064/393-56-90

ПОТРЕБНИ КОНОБАРИ

„MAG NO LI JA LUX”,
064/393-56-90

КОТЕЖ 2, двособан, 64
квм, тераса, VII, 25.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (273356)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
67 квм, тераса, V, 40.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (273356)

СОДАРА, двособан, ТА,
IV, 30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (273356)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
квм, I, 30.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-64., 

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
тераса, V, 35.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (273356)

ПРОДАЈЕМ двособан ком-
плетно реновиран стан,
Котеж 1, 57 + 7 квм, ЦГ.
063/164-61-70. (273354)

СТАН, 62 квм, Тамиш ка-
пија, 52.000 евра.
063/329-340. (273413)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 28
квм, сређена. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(273346)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
квм, тераса, I, 35.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (273356)

ПРОДАЈЕМ сређен двосо-
бан стан, 56 квм, у Исидо-
ре Секулић.065/223-82-21.
(СМС)

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

ПРОДАЈЕМ једнособан
дворишни стан у центру.
060/721-21-04. (273211)

СТАН у центру, поткро-
вље, 58 квм, само 25.000.
064/143-52-98. (273195)

ТРОИПОСОБАН, ЦГ, VI,
лифт, војне зграде, 50.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (273287)

КОТЕЖ 1, 62 квм, ЦГ, IV,
без улагања, 30.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (273287)

УЖИ ЦЕНТАР, стан 64
квм, 64.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (273356)

ТЕСЛА, „Дис”, 35 квм, јед-
нособан, леп, тераса, усе-
љив, 30.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064223-99-
20. (273327)

ЦЕНТАР, приземни део ку-
ће, подрум и гарсоњера,
35.000 евра. 066/645-42-
26. (273470)

МИСА, кућа 160 евра,
65.000; Миса, кућа 250,
65.000. „Јанковић”, 348-
025. (273418)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под во-
ћем. 064/113-47-76.
(273207)

ВИКЕНДИЦА, Дубока ба-
ра, 6 ари, 12.500, Новосе-
љански пут, 40 квм, 28
ари, 8.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(273498)

КУПИО бих пољопривред-
но земљиште иза старе
Мисе у Панчеву између
Баваништанског пута, вр-
шачке пруге и Надела, од
20 ари до 1 хектара.
064/227-67-90. (273050)

КУПУЈЕМ кућу у Качареву.
064/369-47-02. (2732359

ЦЕНТАР, Светог Саве, но-
воградња, 47 квм, II спрат,
лифт, гаража, гас, укњи-
жен. 063/449-798.
(273259)

СТАРА МИСА, кућа 70
квм, 3,3 ара, 17.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (273396)

КУЋА, Омољица, 6.5 ари,
власник, усељива, помоћ-
ни објекат. 064/961-00-70.
(273448)

ПРОДАЈЕМ 3 – 15 ланац
земље, преки пут.
060/153-25-15. (2734729

КУЋА за бизнис, шири
центар, 500 квм, 10 ари,
140.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (273384)

ПРОДАЈЕМ детаљно обно-
вљену, приземну породич-
ну кућу у Панчеву – у То-
поли, површине 68 квм, са
плацем, површ. 7.20 квм,
погодно за стовариште.
064/134-97-60. (273484)

СТАРА кућа на 6 ари, Сте-
вице Јовановић, власник.
064/136-41-00. (273394)

ГОРЊИ ГРАД, кућа за ру-
шење или адаптацију, 4,11
ари, 31.000. „Мустанг”,
062/226-901. (273393)

БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ,
новија, 110 квм, 7,45 ари,
17.000. „Мустанг”,
062/226-901. (273393)

ПРОДАЈЕМ комфорну
приземну кућу од 130 квм,
на површини од 5 ари, са
функционалним распоре-
дом просторија у Качаре-
ву, Босанска 66. Могућ
сваки вид договора.
063/219-59-73, 013/602-
011. (273409)

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

КУЋА, центар, ПР + Пк,
укњижена, строги, 80.000;
Кудељарац, ПР + ПК, но-
ва, 62.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(273498)

ПРОДАЈЕМ плацеве, укњи-
жени, грађевински, Стрели-
ште. 063/812-42-09,
063/368-135.

ДОЊИ ГРАД, 113 квм, око
3 ара, за рушење, 33.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(273380)

КАЧАРЕВО, новија кућа,
две етаже, може замена за
стан. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (273346)

ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(273346)

КУЋА на продају, нова Ми-
са, код шоле, легализовано
и укњижено. 066/373-154.
(273320)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу у Војловици.
013/232-21-30, 063/162-
50-00. (273349)

ЈАБУКА, двособна, 64 квм 4
ара плаца, чврста градња,
19.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(273343)

НОВА МИСА, код надво-
жњака, 70 квм, 5 ари,
37.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.(273343)

КУЋА 130 квм, 4 ара, Ми-
са, Козарачка 10, две стам-
бене јединице, 33.000 евра.
171. 063/804-07-85.
(273366)

ДЕО КУЋЕ, 60 квм, посебан
улаз, 2 ара, 13.000 евра.
Козарачка 10-а. 063/804-
07-85. (273366)

ВЕЛИКИ избор села, Куде-
љарац, на продају, Владии-
ровац само 10.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(273498)

ПЛАЦЕВИ, Долово, 27 ари,

Саве Ковачевића, 16 ари,

Лоле Рибара. 061/654-50-

08. (273382)

ШИРИ ЦЕНТАР, 240 квм, 2

ара, хитно, 99.000. „Гоца”,

063/899-77-00. (273380)

КУДЕЉАРАЦ, лепа кућа,

120, 2.3 ара, 50.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(273384)

ТЕСЛА, кућа 90 квм, 3.5
ара, 55.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (273356)

УЖИ ЦЕНТАР, 300 квм, но-
ва прелепа, 5 ари, 136.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (273287)

ТЕСЛА, кућа, 60 квм, 1.8
ари плац, 35.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (273356)

НА ПРОДАЈУ плац у Војло-
вици, 44 ара. Тел. 064/256-
35-40. (273289)

КУЋА, Омољица, 120 квм,
27 ари плаца, централно,
воћњак. 064/959-93-67.
(273355)

НА ПРОДАЈУ два ланца зе-

мље, мали Надел. 064/447-

53-97. (273369)

ЦЕНТАР, кућа 120 квм, 5

ари, 70.000. „Гоца”,

063/899-77-00. (273380)
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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)



ЦЕНТАР, двособан, 50
квм, IV, 31.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(273346)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 73
квм, ЦГ, V, 46.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(273346)

КОТЕЖ, 65 квм, двоипосо-
бан, 42.000, 57 квм, дво-
собан, 28.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064223-99-
20. (273327)

СТАНОВИ у завршној из-
градњи, у центру, усељење
у марту, цене врло повољ-
не. 063/389-974. (273337)

НА ПРОДАЈУ стан 30 квм,
полусутерен, нова Миса,
14.500 евра. Тел. 061/171-
54-06. (273334)

ДВОСОБАН, нов, 54 квм,
33.000, договор, нова Ми-
са, власник. 063/304-222.
(273330)

СТРЕЛИШТЕ: двоипосо-
бан, 61 квм, рећи спрат,
ЦГ, 32.000. „Нишић” 362-
027, 064/206-55-74.
(273343)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, први спрат, Радова
зграда, 35.000. „Нишић”
362-027, 064/206-55-74.
(273343)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
квм, пети спрат, лифт, ЦГ,
27.000. „Нишић” 362-027,
064/206-55-74. (273343)

ПРОДАЈЕ се трособан стан
у строгом центру, 70 квм,
власник. 060/630-38-08.
(273374)
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Издајем/продајем нов
локал 77 квм, Светог

Саве 59. 063/776-66-91,
Слободан.

(1/272279)

Потребан

радник
у минусној

комори пекаре.

063/606-330

Потребан

радник
за рад у 

посластичарници.

063/606-330

Потребна 

продавачица
у малопродајном

објекту пекаре.

063/606-330

ПРОДАЈЕМ, Тесла, двосо-
бан стан 37 квм, ВП, ЕГ,
реновиран. Тел. 064/364-
10-56. (273375)

ЦЕНТАР, 60 квм, двоипо-
собан, лифт, ЦГ, изворно,
45.000.  Гоца (394),
063/899-77-00. (272479)

КОТЕЖ, 52 квм, мањи
двособан, хитно, 31.000.
Гоца (394), 063/899-77-00.
(272479)

ТЕСЛА, дворишни стан са
двориштем, за адаптацију,
10.500.  Гоца (394),
063/899-77-00. (272479)

ТЕСЛА, код Максија, 115
квм, I, лукс, нов, ЦГ, пар-
кинг, 79.900, договор.
060/332-05-92. (278381)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
квм, ЦГ, II, сређен, 30.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (273383)

НОВА МИСА, једноипосо-
бан, 43 квм, II, TA, 25.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (273383)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
65 квм, III, ЦГ, 42.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (273383)

ТЕСЛА, двособан, 53 квм,
IV, TA, усељив, 24.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (273383)

НОВА МИСА, 42 квм, дво-
стран, две терасе, призе-
мље, ТА. Терл. 065/260-
82-60. (273385)

ЦЕНТАР, мањи двособан,
45 квм, VI, ЦГ, 37.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (273383)

ШИРИ ЦЕНТАР, 45 квм, II,
ТА, 35.000, намештен ма-
њи.  Гоца (394), 063/899-
77-00. (272479)



ПОСАО

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

КУВАР потребан рестора-
ну.  064/126-83-53.
(273214)

ПОМОЋНА куварица по-
требна ресторану.
064/126-83-53. (273214)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у кладионици. 062/883-68-
62. (273193)

ФРИЗЕРСКОМ салону
„Душица” потребан жен-
ско-мушки фризер са ис-
куством. Звати после 18
сати. 060/040-20-11.
(273496)

ПОТРЕБАН домар/чувар,
стартна дневница 1.000,
тениски клуб. 060/362-22-
26. (273460)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у кафићу. 060/319-05-77,
061/236-32-87. (273493)

ПОТРЕБНИ радници за
посао конобара у кафићу.
060/362-22-21. (273460)

ЦЕНТАР, Дом омладине,
опремљен, 80 квм, 16.000
евра. Контакт, 066/645-
42-26. (/273470)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у слот клубу Ken -
tucky”. Контакт 064/989-
88-89. (273471)

ПОДЕЛА ФЛАЈЕРА, по-
требни вредни и одговор-
ни људи. 064/241-45-14.
(273475)

ПЕКАРИ потребна прода-
вачица. 063/193-75-30.
(273476)

ПОТРЕБНА радница за
рад у бифеу. 064/145-80-
06, М. Пијаде 26. (273479)

РЕСТОРАНУ „Падрино”
потребан конобар/коноба-
рица. 013/334-000,
066/372-774. (273485)

ПОТРЕБНЕ раднице у про-
даји у ресторану у „Авив
парку”. Тел. 064/643-41-
22, 013/377-230. (273277)

РЕСТОРАНУ у центру по-
требна спремачица за
сменски рад. 064/149-99-
73. (273255)

ШТАМПАРИЈИ потребан
помоћни радник са Б ка-
тегоријом, са или без ис-
куства. 063/295-789 после
16 сати. (273492)

ПОТРЕБАН радник за ноћ-
ну смену у продавници.
060/300-93-09  (СМС)

ПРЕДУЗЕЋЕ Kar bo Kon -
cept тражи електричара са
искуством. Биографију по-
слати на of fi ce@ car bo con -
cept.co m или позвати на
069/334-54-42 од 8 до 16
сати радним данима.
(СМС)

БИЛИЈАР КЛУБУ 9 потреб-
на конобарица-конобар.
Тел. 065/801-77-04 (СМС)

WE I FERT дистрибуцији пи-
ћа потребни возачи Б и Ц
категорије, виљушкариста
и физички радници.
062/446-285. (272909)

ЋЕВАБЏИНИЦИ потребни
радници у кухињи и за ро-
штиљем. Локал у центру.
Браће Јовановић, 063/834-
88-10, 063/897-55-04.
(272869)

ПОТРЕБНА жена за спре-
мање. 060/043-52-98.
273195)

ХИТНО потребна радница
са искуством, у новоотво-
реном кафићу у Ул. Браће
Јовановић 17. Доћи лично
на разговор од 9 до 16 са-
ти (273210)

ФИРМИ PAN BAU MAX
doo потребни помоћни
радници, тесари и зидари.
Сигурна и редовна испла-
та на недељном нивоу, ви-
соке дневнице. 013/403-
639. (273450)

ФРИЗЕРСКОМ салону по-
требан мушко-женски
фризер. Тел. 061/552-21-
22. (273254)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ПОНУДА
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МИСА, СУ + ПР + СП +
таван, све одвојено, укњи-
жено, посебно, заједно.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (273498)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
квм, I, 30.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.,
(273384)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, 65 квм, VII, 37.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64., (273384)

КОТЕЖ, квалитетан двои-
пособан, тераса, V, пот-
кровље, 42.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.,
(273384)

ДОЖИВОТНО издржавање
за стан, пензија. „Елпис”,
061/324-40-85. (273381)

ТЕСЛА, преко пута Лидла,
високо приземље, 50 квм,
ЦГ, реновиран, 40.000
евра. 060/441-11-23.
(273270)

ДОЊИ град, двособан, 41
квм, II, ТА, 17.500. (49)
„Мустанг”, 062/226-901.
(273393)

ЦЕНТАР, Карађорђева,
двоипособан, 64 квм, V,
ЦГ, лифт, усељив, 52.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(273383)

ТЕСЛА, двособан, VI od
VII, 49 квм + тераса, ЦГ,
леп, 30.000. (49) „Му-
станг”, 062/226-901.
(273393)

МИСА, Тргопродуктове
зграде, двоипособан, 65
квм, ЦГ, 35.000. (49) „Му-
станг”, 062/226-901.
(273393)

НОВА МИСА, одличан јед-
ноипособан, 44 квм, II, TA,
24.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (273392)

КЕЈ Радоја Дакића, нови-
ји, 58 квм, приземље, ЦГ;
беспрекоран, 42.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(273392)

КОТЕЖ 2, двособан, сре-
ђен, 55 квм, IX, два лифта,
32.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (273392)

СТРЕЛИШТЕ, квалитетна
зграда, већи једнособан,
45 квм, ЦГ, ВП, 27.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (273392)

СОДАРА, троипособан,
ЦГ, VI, 50.000; двособан,
ТА, IV, 30.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(273414)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
50.000, 40 квм, I, ЦГ,
26.000; договор. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(273414)

ЦЕНТАР, трособан, III, ЦГ,
63.000; нови двособан и
трособан, ЕГ, II, (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(273414)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 28,
20.500; шири центар, 90,
40.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (273418)

КУПУЈЕМ дворишни стан
на име власника. 063/867-
54-80. (273203)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет-
нине” (238), 064/668-89-
15, потребне некретнине.
(273356)

КУПУЈЕМ једнособан/дво-
собан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/206-
55-74, 013/362-027.
(273343)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан у центру.
062/978-34-26 (СМС)

СТАН за издавање, цен-
тар, двособан, ЦГ, I спрат.
Тел. 061/657-70-27.
(273186)

КУЋА, Старчево, 68 квм,
двориште, засебна , опре-
мљена, 80 евра. 064/305-
80-73. (273221)

ИЗДАЈЕМ стан 50 квм,
нов, опремљен, центар,
странцима. 064/354-69-
76. (273279)

БЕСПЛАТНО становање
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (273290)

СОДАРА, 2.5, II, 42.000;
Миса, 2.0, 54, 26.000.
(338), „Јанковић”, 348-
025. (273418)

ТЕСЛА, двособан, 53 квм,
I, ТА, усељив, 31.000.
(300), „Ћурчић, 362-816,
063/803-10-52. (273417)

СОДАРА, трособан, 67
квм, III, TA, две терасе,
реновиран, 40.000. (300),
„Ћурчић, 362-816,
063/803-10-52. (273417)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
61 квм, I, ЦГ, тераса, ре-
новиран, 43.000. (300),
„Ћурчић, 362-816,
063/803-10-52. (273417)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 64
квм, IV, ЦГ, лифт, ренови-
ран, 38.000. (300), „Ћур-
чић, 362-816, 063/803-10-
52. (273417)

ДВОСОБАН стан бесплат-
но, за помоћ старој баки у
кући. 063/849-54-32.
(273434)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у Зелену пијацу, близина
школа. 060/351-03-56.
(273240)

ПОТРЕБАН локал за ради-
оницу у Панчеву или око-
лини. 069/847-90-19.
(273445)

ЛОКАЛ издајем код Ауто-
буске станице и пијаце,
Ослобођења 3. 063/372-
124. (273359)

ПОТРЕБАН радник са ис-
куством за рад у ћевабџи-
ници. 064/187-37-54.
(273151)

CAF FE „Љубичево” тражи
девојку за рад, са иску-
ством. 069/364-10-04.
(273495)

ИЗДАЈЕМ магацински
простор, погодна и за ра-
дионицу, већа квадратура.
Услови одлични: двори-
ште, комплетно избетони-
рано, Максима Горког 70.
063/598-969. (273264)

ТЕСЛА, фризерско-козме-
тички салон, опремљен,
нов. 060/441-11-23.
(273270)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кал, угао Карађорђе-
ве/Његошева 60 квм + ба-
шта 50 квм, застакљена,
кафић или друга делат-
ност. 060/441-11-23.
(273270)

ПОВОЉНО издајем више-
наменски локал у центру,
зграда „оловка”, призе-
мље, 21 квм. 064/886-75-
23. (273305)

ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске стани-
це. 352-105. (273376)

ИЗДАЈЕМ локал, Цара Ду-
шана 2. 063/725-71-70.
(273392)

НОВОГРАДЊА, Кутков,
Милоша Требиња 5, 17
квм, ЦГ, 11.500. „Му-
станг”, 062/226-901.
(273393)

ПРОДАЈЕМ пословни про-
стор, Његошева 1, 116
квм. 066/346-690.
(273390)

ИЗДАЈЕМ разрађен локал
у Ул. Димитрија Туцовића.
064/060-64-20. (273430)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
311 квм. Тел. 064/823-62-
31. (273431)

ПОТРЕБАН магацин од
100 до 150 квм. Тел.
063/354-122. (273432)

СТРОГИ центар, леп ло-
кал, 65 квм, издајем, плус
паркинг. 063/240-817.
(273494)

ПОТРЕБНИ радници за
грађевинску лимарију. Ра-
дови на висини. 063/663-
464. (273482)

ПОТРЕБНИ радници у
производњи дрвене амба-
лаже „Рас” д. о. о. Старче-
во. 013/631-066. 631-166.
Време од 6 до 14 сати.
(272965)

ПОТРЕБНИ радници са ве-
ћим искуством за прање и
улепшавање возила. Усло-
ви одлични. 060/707-67-
25. (272696)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (273308)

ИЗДАЈЕМ кућу у Војлови-
ци. 064/490-78-50.
(273312)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
35 квм, намештен. Тел.
064/320-85-05. (273365)

ИЗДАЈЕМ собу код Еко-
номске школе, повољно.
065/662-60-33. (273396)

ИЗДАЈЕМ стан, други
спрат, без грејања, са на-
мештајем, на дуже време,
предност самици или мла-
ди пар. 062/577-889.
((273415)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
на Тесли, 68 квм, ново-
градња у Аксентија Мак-
симовића, високо призе-
мље, 190 евра. Може и на-
мештен уз договор.
064/250-94-94. (273438)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Котежу 1. Тел.
013/647-143. (273452)

ИЗДАЈЕМ дворишну гар-
соњеру у близини пијаце.
Тел. 063/812-06-89.
(273464)

ИЗДАЈЕМ дворишни јед-
нособан намештен стан
код Бранкове школе.
069/545-55-10. (274486)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намеште-
ну гарсоњеру, одмах усе-
љива, центар, искључиво
запосленима, повољно.
065/691-88-23., (273490)

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

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

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

ПРОДАЈЕМ или издајем
пословни простор, 1.650
квм. 060/312-90-00.
(273195)

ИЗДАЈЕМ у центру по-
словни простор, 1.700
квм, за све намене.
060/043-52-98. (273195)

ПРОДАЈЕМ локал 60 квм
+ сређен подрум 60 квм,
са уличним излогом, Ди-
митрија Туцовића 10.
063/208-114. (273234)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-
зан стан у згради без гре-
јања. Содара. 013/344-
167, 064/950-23-40.
(273197)

ИЗДАЈЕМ стан теренским
радницима. 065/228-78-
66. (273309)

ИЗДАЈЕМ намештену со-
бу, Содара, за ученике,
студенте, самице.
064/439-40-89. (273310)

ПОТРЕБНА мања кућа за
издавање, може намеште-
на, полунамештена.
064/071-15-41. (273331)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси, за војна
лица. 063/839-56-81,
013/370-398. (273315)

ПОЛУНАМЕШТЕНА гарсо-
њера у центру града, дво-
ришни стан за самца.
063/733-02-53. (273315)

ИЗДАЈЕМ смештај радни-
цима, кућа Старчево. Зва-
ти после 15 сти. 062/460-
093. (273435)

ТЕСЛА, једноипособан, 38
квм, ВП, ТА, реновиран,
27.000. (300), „Ћурчић,
362-816, 063/803-10-52.
(273417)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
прерађен, ПВЦ, VI, лифт,
ЦГ, 42.000. (353), „Преми-
ер”, 063/800-44-30.
(273396)

ЦЕНТАР, трособан, одли-
чан, III, 72 квм, лифт, ЦГ,
59.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (273396)

ТЕСЛА, двособан, 49 квм,
ЦГ, VII, 29.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (273396)

СОДАРА, трособан, III, 63
квм, ЦГ, 37.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (273396)

ТРОСОБАН, Миса, 37.000;
дворишни до улице, хитно.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (273498)

МИСА, дуплекс, 42 квм,
21.000; приземље, 36, пре-
леп, 22.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(273498)

КОТЕЖ 1, једнособан, 35
квм, полусутерен, Тип
Станко, I, 32, 16.500.(67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (273498)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама. Брза ис-
плата.  (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (273396)

ДОО „ХИДРОВОД” ПАНЧЕВО

Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)

013/341-292

тражи:

1. возача Ц категорије

2. водоинсталатер

3. зидар-тесар

4. физички – помоћни радник

Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима, доћи лично.
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Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 25. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о доношењу решења о давању сагласности

на Студију о процени утицаја на животну

средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 14. 02.

2019. године,  донето Решење о давању сагласности

на Студију о процени утицаја на животну средину

ПРОЈЕКТА Реконструкција постојећих објеката у

манипулацији и уградња нове опреме у циљу при -

ла гођавања система за постројење Дубока прера-

да у Рафинерији нафте Панчево, на катастарским

парцелама бр. 3529/1, 3531, 3532, 3533, 3534, 3541,

3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3552/1, 3555, 3557,

3558, 3559, 3563, 3568, 3569, 3570, 3572 и 3576 КО

Војловица СО Панчево, носиоца пројекта НИС а.д.

Нови Сад из Новог Сада, Улица Народног фронта

бр. 12.

Решење о давању сагласности је донето на осно-

ву предлога одлуке који је саставни део Извеш-

таја Техничке комисије као и увидом у доставље-

ну документацију, којом је констатовано да пред-

метни пројекат својом реализацијом неће имати

негативних утицаја на животну средину уколико се

испоштују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе

мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о про-

цени утицаја на животну средину, као и да обезбе-

ди извршавање програма праћења утицаја на жи-

вотну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Сту-

дије о процени утицаја  на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о проце-

ни утицаја на животну средину је коначно у управ-

ном поступку. Против овог решења се може покре-

нути управни спор пред Управним судом у Београ-

ду у року од 30 дана од дана објављивања овог

обавештења.

НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима. Преводи. При-
према за полагање свих
нивоа знања. 061/656-04-
04, 352-892. (273226)

СРПСКИ: часови за основ-
це, средњошколце, студен-
те. Припрема пријемних,
контролних. 064/462-37-
64. (273246)

РАДИМО све физичке по-
слове, чистимо подруме,
таване, наш превоз.
064/144-37-65. (273274)

КОМБИ превоз робе и ма-
ње селидбе. 069/129-72-
71. Никола. (273275)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета.
063/369-846 (273265)

ИЗРАДА/МОНТАЖА кон-
струкција, ограда, тенди,
надстрешница, тенди, над-
стрешница, услужно те-
ренскок заваривање.
060/424-29-93. (273292)

ИЗВОДИМО гиспарске и
молерске радове.
065/467-41-11.(273309)

МАТЕМАТИКА, искусан
професор, часови за
основну и средњу школу.
060/434-45-01. (273322)

ПРЕВОЗИМО кипером по-
вољно, песак, шљунак, ри-
злу, одвозим шут.
064/354-69-94. (273303)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (273333)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-
ски радови. 065/535-24-
56. (273328)

ВОДОИНСТЛАТЕР, рено-
вирање, купатила,с лави-
не, вентили, поправке, од-
гушења канализације од-
мах. 061/193-00-09.
(273217)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, зидо-
ва, шупа, ископи, кошење,
обарање стабала.
064/122-69-78. (273370)

ОБАРАЊЕ стабала, иско-
пи, чишћења тавана, ру-
шења, бетонирања, одно-
шење ствари. 060/035-47-
40. (273370)

ВАШ МАЈСТОР – све вр-
сте поправки у кући.
061/244-67-84. (273386)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис,
повољно. 064/238-91-31,
013/377-930. (273402)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старих, уградња
нових цеви, одгушења.
Монтажа санитарија.
062/382-394. (273407)

КРЧЕЊЕ корова, траве.
Подсецање дрвећа, грања,
дворишта, викендице, воћ-
њаци. 061/301-49-58.
(273427)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама. 064/062-22-
79. (273263)

ПОТРЕБНА два радника.
„Самиго инвест”. 063/389-
972. (273266)

ПОТРЕБАН радник за
уградњу ПВЦ столари-
је.„Самиго инвест”.
063/389-972. (273266)

РЕСТОРАНУ „Royal” у
Авив парку потребни рад-
ници. Тел. 063/216-788.
(273293)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требне раднице. 062/339-
279. (27271)

ПОТРЕБНИ бравари за
ремонт. Драган, 063/425-
125. (2733429

КАФИЋ CRU I SER тражи
конобаре и конобарице.
064/136-00-27. (273341)

FAST FO O DU  Грил бум
потребне жене за рад на
роштиљу. 064/323-92-77.
(273340)

РЕСТОРАНУ Po co Lo co
потребан пекар. 013/355-
222. (273340)

ПОТРЕБАН радник на бу-
вљаку, старости до 45 го-
дина. 064/147-18-52.
(273348)

ГОЛУБ такси тражи воза-
че таксија, пријаве на
ivana.milosavljevic@bede
mes.com 060/663-64-63.
(273367)

ТРАНСПОРТНОМ преду-
зећу потребан админи-
стративни радник. Услови:
економски техничар, ен-
глески језик. CV слати на
svetlana.flamengo@gmail.
com 064/214-33-92.
(273400)

ПОТРЕБАН пекар и рад-
ница за рад у пекари.
069/379-02.20. (273410)

ПОТРЕБАН радник и сер-
висер беле технике.
063/329-340. (273413)

РЕСТОРАНУ домаће кухи-
ње хитно потребне коно-
барице. Тел. 349-93-43.
(273424)

ПОТРЕБНА медицинска
сестра фармацеут, фар-
мацеутски техничар, по-
моћна радница, не стари-
ја од 35 година. 064/888-
88-00. (273436)

ПОТРЕБАН радник/ца за
рад у мењачници на 4 са-
та. 063/436-828. (273440)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у производњи бетон-
ске галантерије. 063/225-
130. (273433)

ШЉУНАК, сејанац, одвоз
шута малим кипером до
два кубика. 064/664-85-
31, 013/342-338 (СМС)

„Њускица 013” шетамо
ваше кућне љубимце.
Email:
njuskica013@gmail.com.
Тел. 062/964-59-29.
(СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (271300)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(272153)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бе-
тонирање, стиропор, ба-
валит фасаде. 063/865-
80-49. (271653)

ИЗРАДА, конструкција,
хала, биндера, гараже,
коване ограде – капије,
грађевинска лимарија.
064/068-10-85. (272987)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, вене-
цијанери, уграђујем, по-
прављам, замена гуртни.
064/181-25-00. (271690)

РАДИМ глетовање, кера-
мику, молерај и остале
унутрашње радове. Тел.
061/249-10-00. (4802)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(272329)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (272329)

МОЛЕРСКО/ФАРБАРСКИ
радови, квалитетно и
уредно. 066/933-67-90.
(2724253)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорeта, индика-
тора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (272680)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ре-
новирање купатила, вен-
тили, славине, одгушење
канализације одмах.
061/193-00-09. (272712)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте завесе,
уграђујем/поправљам.
063/882-25-09. (272666)

МОЛЕРАЈ, столарија,
гипс, обраде око прозора.
063/893-39-94. (273206)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација,
вашег ТВ-а, ИПТВ и анте-
на плус. 064/866-20-70.
(273280)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, вене-
цијанери, уграђујем, по-
прављам, замена гуртни.
064/181-25-00. (273228)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством квали-
тетно, педантно и повољ-
но. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (273230)

КОМПЈУТЕРИ: сервис,
оправка, инсталација но-
вих компоненти, чишће-
ње, брзо, повољно.
060/351-03-54. (273240)

На основу одлуке Надзорног одбора донете на IV

редовној седници дана 01. 02. 2019 године, а све

у складу са Унапред припремљеним планом реор-

ганизације који је усвојен правноснажним Реше-

њем Привредног суда у Београду Рео.бр.28/15 од

20.05.2016 привредно друштво ТЕХНОХЕМИЈА

АД БЕОГРАД, Вилине Воде 47, 

О Г Л А Ш А В А

продају непокретне имовине 

путем јавног надметања

Предмет продаје је непокретна имовина и то:

1. Пословни простор у Панчеву, у Улици Николе

Тесле бр. 5, укупне површине 138 m2, (87 + 51 -

подрум), саграђен на кат.парцели 4148/2, уписан

у лист непокретности 16129 КО Панчево, чија је

почетна и минимално прихватљива цена

60.000,00 евра, у динарској противвредности по

средњем курсу НБС на дан уплате. Имовина се

купује у виђеном стању и постојећем правном

статусу, а може се разгледати дана 26. 02. 2019.

год од 12 до 13 сати.

Право на учешће имају сва правна и физичка ли-

ца која уплате депозит у износу од 10%  почетне

цене непокретности у динарској противвредности

по средњем курсу НБС на дан уплате са позивом

на редни број и то на текући рачун Продавца број

150-38526-87 Direktna Banka ad Kragujevac за-

кључно са 01. 03. 2019. године.

Јавно надметање одржаће се дана 04. 03. 2019.

године у 12 сати на следећој адреси: Вилине Воде

47, 11000 Београд. Регистрација учесника почиње

у 10 сати, а завршава се у 11.50,  на истој адреси.

Јавно надметање за пословни простор у Панчеву

почиње у 12.30.

Ако проглашени Купац не потпише записник, купо-

продајни уговор или не уплати купопродајну цену

у року од 8 дана од дана проглашења купца губи

право на повраћај депозита, а за Купца се прогла-

шава други најбољи понуђач. Други најбољи по-

нуђач има иста права и обавезе као проглашени

купац. У конкретном случају, купопродајни уговор

потписује се у року 3 радна дана од пријема оба-

вештења којим се други најбољи понуђач прогла-

шава за купца. Учесницима који на јавном надме-

тању нису стекли статус купца или другог најбо-

љег понуђача, депозит се враћа у року од 3 радна

дана од дана јавног надметања.

Особа за контакт – Aбрамовић Ивана - телефон

066 /822-00-06.

ModEkolo d.o.o. Beograd raspisuje konkurs 

za pozicije u Pančevu

Vozač teretnog motornog vozila

Opis posla:

• Zaposleni će raditi na poslovima vozača teretnog

vozila

Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće

uslove:

• Vozačka dozvola C kategorije

• Minimum srednja stručna sprema - poželjno

tehničkog usmerenja

• Poželjno iskustvo na poslovima vozača teretnog

motornog vozila minimum dve godine

• Poželjno posedovanje ADR sertifikata

Rukovalac građevinskom 

mehanizacijom

Opis posla:

• Zaposleni će raditi na poslovima Rukovalac

građevinskom mehanizacijom

Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće

uslove:

• Vozačka dozvola C kategorije

• Minimum srednja stručna sprema – poželjno

tehničkog usmerenja

• Iskustvo na poslovima Rukovaoca građevisnkom

mehanizacijom minimum dve godine

• Poželjno posedovanje ADR sertifikata

Radnik na čišćenju u industriji

Opis posla:

• Zaposleni će raditi na poslovima industriskog

čišćenja i pranja i sanaciji ekoloških akcidenata

Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće

uslove:

• Zdravstveno sposoban

• Poželjno iskustvo na poslovima industriskog

čišćenja

Zaposlenima nudimo siguran posao u kompaniji koja

je lider na tržitu u oblasti industrijskog održavanja i

uslugama u oblasti zaštite životne sredine kao i pro-

stor za napredovanje i usavršavanje.

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje prijave na

mail posao@modekolo.co.rs ili lično svakog radnog

dana od 12 do 14h u prostorijama firme u Pančevu,

ul. Utve Zlatokrile 9.

КЕРАМИЧАР, припема и
постављање свих врста
керамичких плочица. По-
вољно. Тел. 063/744-08-
24. (273451)

КРОВОВИ, поправка ста-
рих и израда нових. Зида-
ње и малтерисање. Тел.
060/373-56-01, Тел.
061/133-40-38. (273458)

КАМИОН кипер, превоз
шљунка, песка, сејанца,
ризле, утовар, одвоз шута.
060/474-74-57. (273461)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, радимо све послове.
061/321-77-93. (273465)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и лаки-
рање. 061/314-90-18, 601-
892. (273466)

КРОЈЕЊЕ, дугогодишње
искуство. 060/013-31-19.
(273326)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа/демонтажа на-
мештаја. Дејан, 061/626-
14-50. (273469)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (273469)

МАСАЖА, релакс за пот-
пуно уживање, опуштање
вашег тела. 065/269-94-
87. Марија. (273478)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бето-
на, селидбе, одвоз шута и
непотребних ствари и
слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (273469)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, по-
ставка гипса, демит фаса-
да, ламината, керамике,
проверите. 062/816-66-
78. (273486)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење

пањева, кошење траве,

фрезирање, сејање траве.

064/196-17-32. (273467)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Од-

гушење купатила, канали-

зације, водоводне адапта-

ције, замена вирбли, вен-

тила, батерије, санитари-

је, прикључка воде и ка-

нализације. Од 0 - 24 са-

та, пензионерима екстра

попуст. Долазим одмах.

013/404-560, 064/290-45-

09, 061/348-20-00,

062/845-96-26, „Електро-

изградња”.(273202)

ПАРКЕТ постављам и хо-

блујем, мајстор с дугого-

дишњим искуством из Де-

бељаче, с материјалом

или без њега. Ноле (имам

и паркет), 013/266-52-20,

063/847-74-38. (246167)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, венти-

ла, батерија, санитарије,

све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

013/348-139, 064/493-44-

63, 063/811-74-89, Јови-

чин. (273202)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,

мерцедес камионом, рад-

ници. Повољно. Вук.

063/278-117, 064/176-91-

85. (272709)

БАЛТОКАД када, обнова

глазуре, пластифицирање,

28 година с вама, гаран-

ција. www.bal to kad.co.rs.

065/347-55-02, 011/288-

30-18. (и)

Preduzeće Brako Wire Products d.o.o, Pančevo,

raspisuje оglas za prijem

radnika u proizvodnji

Uslovi: Srednja stručna sprema – poželjno mašinska

Neosudjivan

Radna, zdravstvena sposobnost

Bigrafije slati isključivo na e-mail: info@brako.rs

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Neće biti prihvaćena raspitivanja telefonom ili lično.

Потребна особа до 40
година старости за
рад у производњи
фирми која се бави
услужним сечењем и
кантовањем плочастог
материјала. Услов ССС
и дозвола Б категорије.
Пријаве mailom: 
stefanymil@gmail.com
и телефоном на
065/381-65-25 радним
данима од 8 до 16 сати.

(5
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7
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6
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УСЛУГЕ

РАЗНО

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.

Последњи поздрав драгој мајци

ДРАГИЦИ БАТИНИЋ
1934–2019.

од сина МИЛАНА, снаје САЉЕ, унуке НИНЕ

и зета НИКОЛЕ

(3/273191)

Последњи поздрав драгој мајци

ДРАГИЦИ БАТИНИЋ
1934–2019.

од сина БРАНИСЛАВА, снаје ЈЕЛЕНЕ

и унука АНЕ и АЛЕКСЕ

(5/273191)

Последњи поздрав

ВОЈИ НОВКОВУ
Вишедеценијско познанство, сарадња, пријатељ-

ство и године проведене заједно.

Твоја смрт ће повећати нашу жалост и тугу, а време

неће утицати да икада заборавимо доброг човека и

друга.

ЖИВКО и КОВИЉКА МАРЧЕТА, СЛОБОДАНКА

РОКСИЋ, ЗОРИЦА ПЕТРОВИЋ и ИВИЦА РИСТИЋ
(12/273219)

ВОЈИСЛАВ НОВКОВ
19. IX 1935 – 14. II 2019.

Био си однекуд са звезда, сав од праведности и

брижности створен.

Зато се ниси угасио. Само си једне случајне вече-

ри, некој својој звезди, златних се очију вратио.

Нека те анђели чувају.

ДУЊА, СРНА, ВЛАДАН, ГОРАН и МИРЈАНА
(39/273282)

Последњи поздрав нашој драгој

ДРАГИЦИ БОГДАНОВИЋ
1941–2019.

Сахрана ће се обавити у петак, 22. фебру а ра 2019.

у 13 сати на Новом гробљу.

од супруга ЉУБОМИРА и њене деце

КАТАРИНЕ, МЛАДЕНЕ и ЗОРАНА

(101/273453)

ДРАГИЦА БОГДАНОВИЋ

Драга моја, тешим се да је твој бол престао, али

мом срцу утехе нема јер знам да туга за тобом

неће проћи никад.

Кћи МЛАДЕНА, унук ИВАН и зет ДРАГАН

(94/273453)

Последњи поздрав драгој мајци

ДРАГИЦИ БОГДАНОВИЋ

од кћери КАТАРИНЕ и зета ПЕРЕ, 

унуке ИВАНЕ и ЈЕЛЕНЕ
(100/273453)

Моја прва звездо,

ДРАГИЦА БОГДАНОВИЋ

Нано моја, волим те до неба и назад.

Твоја ИКИЦА
(103/273453)

Последњи поздрав

вољеној нани

ДРАГИЦИ

БОГДАНОВИЋ

од унуке ЈЕЛЕНЕ,

праунука ДУЊЕ

и НИКОЛЕ, зета

МАРКА, пријатеља

МЛАДЕНА.

Вољени никада не

уми ру, докле год има

оних који их се сећају.

(102/273453)

ДРАГИЦА БОГДАНОВИЋ

Драгој нашој нани последњи поздрав од сина

ЗОРАНА, снаје ВЕРИЦЕ, унуке АЊЕ и МАРИЈЕ

(104/273454)

ВЛАДЕ БОГОЈЕВИЋ

Заувек ћемо те памтити по великом срцу које си

несебично свима нама поклањао.

Захвални за љубав, нежност и доброту.

Син ЉУБОМИР, снаја ДРАГАНА, унука

МИЛИЦА, унук МОМЧИЛО, праунук

ЛАЗАР и зет ЈОВАН

(112/273487)

ВЛАДЕ БОГОЈЕВИЋ

Поносни смо што смо те имали и хвала ти што си

оставио најлепша сећања не себе.

Не постоје речи којима бисмо ти се захвалили за

све радости које си нам пружио.

Ћерка РАДМИЛА, зет СПАСОЈЕ, унук ДЕЈАН,

унука ЈЕЛЕНА, прија ВУКОСАВА и зет ПРЕДРАГ

(113/273488)

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

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-24-
16. (272997)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, ка-
мионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Беспла-
тан долазак и процена по-
сла. Плаћање могуће че-
ковима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com ,
(273274)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-
74.(273274)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, ками-
онима, професионално,
екипа радника, све рела-
ције по Србији, откуп на-
мештаја.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74.(273274)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту на-
мештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com ,
(273274)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипсарски радо-
ви, ламинат. 061/283-66-
41, 064/390-00-87.
(273283)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (273042)

РОЈАЛ МГ: затварање те-
раса провидном хармони-
ком, уградња/поправке;
ролетне, комарници, ве-
нецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата, роло-
заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (273360)

СЕЛИДБЕ комбијем И КА-
МИОНОМ Војводина, Ср-
бија, са или без радника.
Најповољније, Иван.
063/107-78-66. (273274)

СЕЛИДБЕ, робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван, 063/107-78-66.
(273274)

КРОВОВИ, поправке, за-
мена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, па-
тошење, изолације, нај-
јефтинији у граду, пензи-
онерима екстра попуст.
013/404-560, 064/290-45-
09, 061/348-20-00,
062/845-96-26,„Електрои-
зградња”.(273202)

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубин-
ско прање тепиха, наме-
штаја, аутомобила, суше-
ње у комори. 302-820,
064/129-63-79. (273441)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/266-52-20,
063/847-74-38. (246167)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници. Повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (272709)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, поправка старих но-
вих кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (273447)

„РОЛО НАЈ” вам нуди: по-
правку, уградњу ролетна,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
туш-кабина, хармо-врата,
роло-челична заштитна
врата, тенда. Ми смо нај-
квалитетнији, најјефтини-
ји, са највећом гаранци-
јом. Проверите. 013/344-
594, 063/894-21-80.
(273335)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-
63, 063/811-74-89, Јови-
чин. (273202)

ОГЛАШАВАМ неважећом
дозволу за управљача мо-
торног чамца на име Голу-
бовић Владислав, под бро-
јем 164/87-07, од 31. 07.
1987. (273188)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену дозволу бр.
49089 издата 22. 6. 2010,
на име Милан Пилар.
(273182)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску карту издату
од АТП-а на име Стојна
Петровић. (273220)

ПОТРЕБНА масерка за ре-
лакс опуштајућу масажу,
може почетница. 061/298-
96-69. (273371)

ОГЛАШАВАМ неважећм
дозволу за управљњање
моторним чамцем б р.
21570/04 издату 3. априла
2004. на име Милан Пе-
тровић. (273368)
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ДРАГИЦА

БАТИНИЋ
1934–2019.

Последњи поздрав

при ја Драгици од

МИЛЕНЕ и ГОРДА-

НЕ са породицом

(2/273191)

ДРАГИЦА
БАТИНИЋ

1934–2019.

Последњи поздрав при-
ји Драгици од породице
АЗЕРОВИЋ

(4/273191)

У петак, 15. фебруара 2019. преминуо је наш во-

љени

РАТКО БАРОШ
1942–2019.

Сахрана је обављена 16. фебруара 2019.

С поносом ћемо чувати успомене и по добром га

спомињати.

Његови најмилији

(25/273240)

14. фебруара 2019. пре-

минуо је наш драги

ВОЈИСЛАВ

НОВКОВ
рођ. 19. IX 1935.

Сахрањен је 16. фебру -

ара 2019, на Новом

гробљу.

Ожалошћени: супру-

га МЕРИМА, ћерке

СЛАВИЦА и МИРЈА-

НА са породицама и

сестра МИРЈАНА с

породицом
(40/273282)

ДРАГИЦА ИЛИЈЕВСКИ
1946–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима. 

Супруг МИЛОРАД, син ЈОВИЦА, снаја

ЈАСМИНА, унука ТИЈАНА и унук БОЈАН

(44/273296)

ДРАГИЦА

ИЛИЈЕВСКИ

Последњи поздрав од

ћерке ГОРДАНЕ, зета

СТОЈЧЕТА и унука

МАРЈАНА и МАРИНЕ

с породицама

(46/273298)

ДРАГИЦА

ИЛИЈЕВСКИ

Последњи поздрав од

сестре ЈЕЛИЦЕ с по-

родицом

(45/273297)

Последњи поздрав

нашој снаји и ујни

ДРАГИЦИ

од заове КРСТЕ, 

ЗОРИЦЕ и СЛАВИЦЕ

(9/2732129

Изгубих најбољег друга.
Нека те анђели чувају

МИЛОРАД
ЂУРОВСКИ

ВЕРА НОВКОВИЋ
(64/273348)

Последњи поздрав

нашој стрини

ДРАГИЦИ

ИЛИЈЕВСКИ

Породице

ЗАРИЈОВСКИ

и ОБРАДОВИЋ

(69/273353)

Кажу да си тражио своју кућу... сад вас је ви-

ше од пола у њој

РАТКО БАРОШ

ЈЕЛЕНА и МИЛАН са породицама

(77/273381)

Последњи поздрав дра-
гом брату и ујаку

РАТКУ

БАРОШУ
С љубављу и поштовњем
чуваћемо те од заборава.

Сестра ДАРА, зет
МИЛАН и сестрић

МИША с породицом
(87/273414)

15. фебруара 2019, у 87. години преминуо

је наш драги отац, свекар и деда

БОРИВОЈ БЕШЛИН
1933–2019.

Сахрана је обављена 16. фебруара 2019,

на Католичком гробљу.

Његови: ДЕЈАН, ИВАН, МАРИЈА, 

СУЗАНА, АЛЕКСАНДАР и ТЕОДОР

(89/273419)

ВЕСЕЛИНКА

ЂУРЂЕВ
1929–2019.

Најлепше људске вр-

лине су те красиле.

Чуваћемо успомену

на тебе, твој лик и

све што си нам дари-

вала.

Твоји најмилији:

ћерке СВЕТЛАНА и

СНЕЖА и син ДЕЈАН

(92/4803)

ВЕСЕЛИНКА ЂУРЂЕВ

Поводом смрти госпође Веселинке,

упућујемо породици искрено саучешће.

ДАЧА и ПАЈКО

„AL SI STEM”, ПАНЧЕВО

(95/ф)

Последњи поздрав

драгој куми

СЕКИ

Заувек у нашим

срцима.

ЉУБА и ЗОРАН

са породицом

(97/273446)

ВЛАДЕ

БОГОЈЕВИЋ

Последњи поздрав

од породице ПОЛИЋ

(114/273488)

300-820, 300-830

ПОМЕН
23. II 2019, у 11 сати

МЛАЂЕН БОГДАНОВИЋ
Године без тебе пролазе, а ми живимо да те не забора-
вимо. Породица БОГДАНОВИЋ

(42/273286)

ЈЕЛИЦА БИРЦЛИН
Рођ. Морар

1944–2019.

У срцу моје маме, 

и моје срце је куцало...

Од сада ће у мом срцу кацати твоје срце мама.

Твој син

(27/273250)

ЈЕЛИЦА БИРЦЛИН
Рођ. Морар

1944–2019.

Последњи поздрав вољеној мајци, баки и све-

крви од сина МИРОСЛАВА, унуке МАРЛЕНЕ

и снаје ЈЕЛЕНЕ

(28/273259)

19. фебруара 2019. године напустила нас је наша

вољена мајка, ташта и бака

ВЕСЕЛА ИВАЧКОВИЋ
рођ. Чингоска

1933–2019.

Била си наша љубав, радост и срећа. Чуваћемо

те заувек у нашим срцима.

Ћерка БИЉАНА, зет ЗОРАН и унука КАЛИНА
(79/273395)

Драга наша ујна

ВЕСНА ИВАЧКОВИЋ

Последњи поздрав од ГОЦЕ, ЈЕЛЕНЕ и ЖАРКА

(80/273396)

Драга наша снајка

ВЕСЕЛА ИВАЧКОВИЋ

Последњи поздрав, мир и спокој твојој души.

МИША и ДАЦА
(81/273396)

Последњи поздрав драгој комшиници

тета ВЕСИ

од породица МИЛОШЕВИЋ и ПАВКОВ

(111/273480)
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У суботу, 23. фебруара
2019, у 10.30, даваћемо
шестомесечни помен
нашем драгом

ТРАЈЧЕТУ

ПИСЛЕВИЋУ
Време пролази, тугу не
брише.
С љубављу чувамо успо-
мену на тебе.

Супруга СОЛУНКА, син
СВЕТИСЛАВ, ћерка

СНЕЖА, зет БОРИВОЈЕ,
унуци МИЛЕНА, 

МИЛАН и САНДРА,
праунуци СТРАХИЊА,

ЉИЉАНА и ЛУКА
(50/273307)

Вољени, 

ЗОРАН ТОМИЋ
Навршава се година откако си нас напустио и оставио
да тугујемо за тобом.

Мајка ЉУБИНКА и сестра ВЕСНА с породицом
(54/275318)

Једини

ЗОРАН ТОМИЋ
Био си са нама и уз нас свакога трена, а сада си нам са-
мо успомена.

Заувек твоји: МАЈА, НИНА и АЛЕКСА
(55/273318)

23. фебруара наврши-
ће се година дана од
смрти

ЈОВЕ

СТАНОЈЕВА
из Сакула

Остали смо да тугује-
мо за тобом.

Отац АНЂЕЛКО, мајка

СПАСЕНИЈА, супруга

СЛАЂАНА, ћерке

АЛЕКСАНДРА

и ДАНИЈЕЛА

са породицом и брат

МИЛЕ с породицом
(70/273357)

Вољени наш

ШЕГИ

Прошло је најтужнијих шест месеци у нашим животима.

Недостајеш бескрајно!
Твоји најмилији

(71/273362)

Обавештавамо родби-
ну и пријатеље да ће-
мо 23. фебруара 2019,
у 11.30, на Православ-
ном гробљу у Старче-
ву, дати четрдесето-
дневни помен нашем
драгом

ИВАНУ

ЈОВАНОВУ
1957–2019.

Чувамо те у срцима и

мислима.

Породица ЈОВАНОВ

(74/273323)

ПЕТРЕ
ФИЛИПОВСКИ

ПЕЦА
25. II 2001 – 25. II 2019.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Син НЕНАД

с породицом
(91/273426)

Годишњи помен

ЗОКИ

од колега

из Одржавања

(98/273449)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДРАГАНУ ПЛАВШИЋУ ПЛАВОМ

од другова: МИШО, ДРАГО, ДАЛИБОР ЖУЋО, ЗОРАН ВАСИЋ, КЕКА, 

ДРАГАН САНИТАРАЦ, ЧЕДО, КРТОЛА, ЦВЕТИЋ, ЈОЦА ВУЛКАН, СИНГЕР,

ТМУШИЋ, ГРЧКО, КАЈМАН, СИМО БРАШО, ДРАШКО, МИЋО ПРИЗМА,

СВЕТО, ЛУГАР, РАДОВАН МИЛИЋ, РОБИ ХЕРМАН, АЦА ХАЈДЕР, ЈОЦО, 

ЗОРАН ДАМЈАНОВИЋ, МАРКО ХРИБ, ВЕСКО, ДРАГАН РУЖ, ЦАРАН, 

НЕМАЊА, ЈОЦО ДИЛ, БОБАН РАДОВИЋ, ЦОЈА, МИКИ, ЗОКИ СТАНКОВ,

КНИНЏА, КРАВЧЕНКО, МАРИНАЦ, ЂЕРА БЕРИЋ, МЕДАН, КИЧКИЛА,

МИКСЕР, ГАШО, ГОРАН ПТИЦА, КОРАЋ, ЖЕЉКО, ВЕРИЦА – МИЛОМИР,

ЖИКС, БУДА ВИШЊИЋ, ЦИЦВАРИЋ, МАРКО РАШЕТА, БАНЕ АЈДЕР, 

МАГЛОВ, ВОЈО МИЈАКОВАЦ, ЈОЦО МИЈАТ, ВЛАДО ПЕКАР и КАРЛО

(105/273455)

Прошле су три тужне
године за вољеним
братом

ДУШАНОМ

ЛАЗИЋЕМ
24. VII 1961 – 27. II 2016.

Чувамо те од заборава.

Твоја сестра ЉИЉА
са породицом

(108/273473)

Трогодишњи помен

брату

ДУШАНУ

ЛАЗИЋУ

од брата ЗОРАНА

и сестре ЗОРЕ

с породицом

(109/273473)

ДРАГАН

ПЛАВШИЋ

Почивај у миру стари

друже.

Породица

ЗАГОРАЦ

(110/273477)

Последњи поздрав комшији

БОЖИДАРУ МИЛЕТИЋУ

од станара у Војвођанском булевару 32

(22/273236)

Последњи поздрав деверу и стрицу

БОЖИДАРУ МИЛЕТИЋУ

Породица МИЛЕТИЋ

(94/273442)

12. фебруара 2019. године престало је да куца пле-
менито срце наше мајке и супруге

ИЛОНКЕ КОМЉЕНОВИЋ

Док будемо живели остаће вечна празнина и туга
за тобом, живећемо са успоменама и сећати се
свега лепог што си нам пружила док нас судбина
поново, тамо негде, не буде спојила.

Твоји синови: ВЛАДИМИР и ДЕЈАН
и супруг БРАНИСЛАВ

(82/273390)

ИЛОНКА

КОМЉЕНОВИЋ
Заувек у нашим срцима.

Породица ПОПОВИЋ
(83/273401)

РУЖИЦА

БОЧЕРЕГ

Заувек ћеш остати у мом

срцу.
Син СЛАВИША

(18/

После кратке и тешке болести 18. фебруара 2019,

у 85. години, напустила нас је наша

СТОЈА ВИНЧИЋ
1934–2019.

Ожалошћени: син БОЖО, ћерка МАРИЈА, 

снаје ЗОРА и БОЖАНА, унучад, праунучад

и остала родбина

(57/273324)

Последњи поздрав драгој
комшиници

СТОЈИ ВИНЧИЋ
од комшија

ВИЛИМОНОВИЋА
(58/275329)

Последњи поздрав

вољеном

БОГОЉУБУ

АЛЕКСИЋУ

ВИЦАНУ

од супруге

МИЛЕНИЈЕ

(30/273257)

9. фебруара 2019. пре-

минуо је наш вољени

ЧЕДА

БЕЧЕЈСКИ
1933–2019

Последњи поздрав

од породице

(85/273404)
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Петнаест дугих година бол и туга не престају

ДУШАН СЕКУЛОВИЋ
23. II 2004 – 23. II 2019.

Ожалошћени: мајка ДРАГИЦА и брат МАРКО са поро-
дицом (1/273189)

МИШИЋ

РАДМИЛА РАДОМИР
2009–2019. 2001–2019.

У неизбрисивом сећању.
ПОРОДИЦЕ

(24/273237)

22. фебруара 2019. године у 11 сати, на Старом православном гробљу у Пан-

чеву, одржаћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

РАДОЈКИ ДАБИЋ
рођ. Вицановић

1972–2019.

Живиш у нашим мислима, срцима и заувек ћеш остати у њима.

Бескрајно ће те волети: мама СЛАВКА, тата БОРКО, супруг ВЕЛИМИР, 

синови ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР, брат ЗОРАН, снаја МАНУЕЛА, 

братаница ЈОВАНА и братанац БОРКО

(37/273279)

Прошло је четрдесет тужних и болних да-

на откако није са нама наша мила и воље-

на мајка

РАДОЈКА ДАБИЋ

Стара, много нам недостајеш!

Твоји ПЕЦА и САЛЕ

(38/273279)

23. фебруара 2019. године, у 10 сати, на Новом

гробљу у Панчеву, даваћемо годишњи помен на-

шем драгом

РАДОШУ ВУЧКОВИЋУ
28. II 2018 – 28. II 2019.

Вечно у срцима и мислима.

Породица

(36/273273)

300-820, 300-830

РАДА ДАБИЋ
Траг који си оставила у нашим срцима неизбрисив је,
недостајеш нам.
Волећемо те заувек.
Твоја кумица ЈЕЛЕНА, кума ДРАГАНА, кум ДРАГАН и
кум ГОЈКО

(47/273294)

27. фебруара навршава се десет година откако није са нама

КРУНА ПЕТКОВИЋ
2009–2019. 

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Твој супруг МИРОСЛАВ, син НЕБОЈША с породицом

и ћерка НАТАША са породицом

(56/273322)

Прошло је четрдесет дана откада није с нама

наш драги

БОРИСАВ САВИЋ
1947–2019.

Супруга СЕЛЕНА, син ПЕТАР и ћерка

ЈАСМИНА с породицама

(48/273300)

Навршава се четрдесет
дана од смрти мог бра-
танца

БОРИСАВА

САВИЋА
1947–2019.

Никада те неће забора-
вити.

Твој стриц СТАНОЈЕ и
стрина ИВАНКА

(49/273001)

ЗОРАН

ПЕРИН
2013–2019.

Заувек си у нашим

срцима и мислима.

Твоје: ДАНА, 

САШКА и МИРА

са породицом
(86/273412)

Једногодишњи помен
24. фебруара, 2019. го-
дине

МИЛЕВИ
ПАВКОВИЋ

1928–2018.

Заувек ће бити у нашим

срцима.
Син ВАСА и ћерка

ЉУБИЦА са породицама
(76/273387)

22. фебруара, у 11 са-

ти, даваћемо годишњи

помен нашој нани

РАДИНКА

ОБРАДОВИЋ

Недостајеш...

Породица

ОБРАДОВИЋ

(68/273353)

Предуга је година откада ниси са нама наша нај-

дража

РАДИНА ОБРАДОВИЋ НАНА

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Твоја ћерка ДАНИЦА, зет ДУШАН, унуци

МАРКО и МИША са породицом

(106/273456)

Нашем

ВАСИЛИЈУ

ЋИРИЋУ
23. II 2005 – 23. II 2019.

Дани, године, прошли

су са тобом, а без тебе.

Сваки фебруар отвара

скривена места у ду-

ши, враћа сећања.

За добро и љубав тре-

ба израсти.

Твоја породица

(62/273344)

Наш драги брат и ујак

ВАСА ЋИРИЋ
23. II 2005 – 23. II 2019.

Живи у нашим мислима, сећањима и успоменама и
живеће све док је нас.

Твоја сестра РУЖИЦА и сестричина ДАНИЦА
(63/273345)

У суботу, 23. фебруара
2019. године, у 11 сати,
на гробљу у Глогоњу,
даваћемо годишњи по-
мен нашој драгој

ЉУБИЦИ
ЈОВАНОВИЋ

ЉУБИКИ
Сећање и тугу чувамо у
срцу.

Ћерка ВЕСНА и унука
ЉУБИЦА са породицама

(52/273311)

У суботу, 23. фебруара
2019, навршава се четр-
десет дана откада ниси
с нама наш вољени

ТОНЕ

АНГЕЛОВСКИ

Твоје ћерке ВЕРИЦА

и САЊА са породицом

(93/273435)
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У суботу, 23. фебруара 2019, у 11 сати,

обележићемо годишњи помен

ДЕЈАН ДАНКУЦ

Не постоји време које умањује тугу. Ти си

у сваком нашем дану, сузи и болу за то-

бом.

Мајка СЛАВИЦА, отац МИТА, син ДИАН,

брат СРЂАН, снаја АНА, братанци

МИХАИЛО и ДУШАН

(6/273200)

22. фебруара 2019. навршавају се четири

године од смрти мог јединог сина

ВЕЛИМИРА БАЈАГИЋА

У срцу туга, на гробу тишина.

У кући велика празнина.

Вечно ћеш бити у мом срцу и мислима.

Неутешна мајка МИЛЕНА

(7/273200)

АЦА

ЧИНИЋ
1936–2007.

Прошло је дванаест

тужних и болних го-

дина без тебе, а ти си

самном.

Твоја ЗОРА
(8/273204)

27. фебруара дајем шестогодишњи помен никад не-
прежаљеном

ЈАНЕТУ ЂОРЂИОСКОМ
„Ко изгуби дете у себи изгубио је највреднији део”. С.
Ј. Ленц Помен даје отац ЉУБЕН

(10/273127)

23. фебруара, у 11 сати, даваћемо годишњи помен, на
Старом православном гробљу, нашој драгој мајци, та-
шти, баки и прабаки

КОСАРИ МАРКОВ
Њене ћерке: РУЖИЦА, ДРАГИЦА и ЉИЉАНА са поро-
дицама (11/273218)

Сећање на драге родитеље

ВЕЛИКИНАЦ

СВЕТОЗАР БЕБА
2011–2019. 2015–2019.

С љубављу, поштовањем и поносом чува-

мо успомену на вас.

Ћерке ЈЕЛИЦА и ВЕРИЦА с породицама

(13/273222)

23. септембра 2019. године, у 11 сати, на Новом

гробљу, даваћемо годишњи помен нашем

БРАНКУ РАДИВОЈЕВИЋУ

С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.

Твоји најмилији: супруга БРАНКА и син

СИНИША
(14/273223)

Нашем драгом зету и
течи

БРАНКУ

РАДИВОЈЕВИЋУ

Много нам недостајеш.

Твоји: баба, ДАКА,

тетка и ПАЧА

(15/263224)

СЕЋАЊЕ

ДАНИЦА

ЛАЦКОВ
рођ. Жебељан

21. II 1972 – 21. II 2019.

Чувамо те од заборава.
Ћерка ЗАГА и зет
ТОМА ЂУЛИНАЦ

и сестра МЕЛА
(16/273224)

МИКИЋ

СЛОБОДАН СРБИЈАНКА
23. VI II 2018 – 2019. 23. II 2011 – 2019.

Лепа сећања на вас заувек остају.
Сестра и заова СЛОБОДАНКА са децом

(17/237225)

У суботу, 23. фебруара
2019. године, у Старче-
ву, даваћемо шестоме-
сечни помен нашем оцу
и деди

КОРБА
МИЛАНУ

1931–2018.

Син БРАНИСЛАВ и ћер-
ка ЉИЉАНА са породи-
цом (19/273231)

Прође тужна година пуна бола и туге

БОГДАН ДУКИЋ
2018–2019.

Вољени никада не умиру.
Твоја породица

(20/273233)

Сећање на драгог пријатеља.

Прође година.

БОГДАН ДУКИЋ
Породица ВАСИЋ

(21/273233)

26. фебруара навршавају се две тужне године

откако нас је напустио наш драги

СТЕВАН НАЂ

С љубављу и поштовањем његови најмилији

(23/273237)

Помен драгим родитељима, баки и деки

МИКИЋ

СРБИЈАНКИ и СЛОБОДАНУ
23. II 2011 – 23. II 2019. 23. VI II 2018 – 23. II 2019.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се парастос обавити у

суботу, 23. фебруара 2019, у 11.30, на гробљу Котеж

СВЕТЛАНА и МИЛАНА

(35/273273)

Пролазе дани и године, а за нас вечност и туга, јер није са

нама наша вољена

КРУНА СПАСИЋ
1937–2017.

Вечно си у нашим срцима, мислима и животима.

Твоји најмилији

(41/273285)

21. фебруара 2019. на-
вршава се четрдесет да-
на откако нас је напу-
стио наш драги отац и
деда

ЦВЕТИН

ТАДИЋ
Ожалошћени: ћерке
МАРИЈА и МИЛИЦА

са породицама

(33/2732679

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ

НОВИЧИЋ
27. II 1997 – 27. II 2019.

Године пролазе, бол не
престаје, успомена у ср-
цу заувек остаје.
Твоји: мама МИЛОДАР-
КА и сестра ВИОЛЕТА
са породицом

(43/273289)
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СЕЋАЊЕ

ВЕЛИБОР ЈАНКОВИЋ БОРА
23. II 2011 – 23. II 2019.

Чувамо га од заборава.

Његове: ЕВА, ВАЉА и НАТА

(29/273252)

У суботу, 23. фебруара 2019, у 10 сати, на

Старом православном гробљу у Панчеву,

одржаће се шестомесечни помен нашој

СНЕЖАНИ ЦИВРИЋ

МАРКОВ
1965–2018.

Неутешни: супруг МИТА

и син ДИМИТРИЈЕ

(34/273271)

У суботу, 23. фебруара 2019. обележићемо шест месе-
ци како ниси с нама

БАРБАРА КУСТУРИЦА

Много нам недостајеш.
Твоји најмилији

(51/273307)

24. фебруара навршава се шест месеци од смрти

наше стрине и баке

МАРИЈЕ СКРОБАН
рођ. Сфера

Стрина, нећеш бити заборављена никад.

Твоја ДУША са породицом

Почивај у миру.

(53/273313)

Заспалом анђелу

ЛАНИ МИЛАНИ

БАРАЛИЋ
Рођ. Гаћеша

Желимо вечни мир и рајске вртове.

Мајка ВЕРА и ЗОРАН, ЉИЉА и ЈАСА,

ИВАНКА и НЕНАД, БАНЕ и ДРАШКО

(26/273249)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА

СТЕФАНОВИЋ
25. II 2014 – 25. II 2019.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Син МЛАДЕН

с породицом
(60/273332)

Сећање на

АЛЕКСАНДРА СТАМЕНКОВИЋА
25. II 2013 – 25. II 2019.

Заувек живиш у срцима и мислима своји најмилијих

Твоји СТАМЕНКОВИЋИ и ГАГИЋИ
(61/273339)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН

ПЕТРОВСКИ
2009–2019.

Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима.

Сестра ЉУБИЦА, 
сестрићи ЗОРАН и

СТОЈАН с породицом
(65/273350)

СТЕВАН

МИХАЈЛОВ

23. VI II 2018 – 23. II 2019.

23. фебруара 2019.

навршава се шест ме-

сеци откада ниси с

нама. Хвала ти тата

за све дивне тренут-

ке, пажњу и љубав ко-

ју си нам пружао то-

ком читавог живота.

Твоје ћерке ВЕСНА

и СНЕЖАНА

са породицама
(59/273329)

23. фебруара 2019. на-
вршава се шест месе-
ци откад нас је напу-
стила наша драга

МИЛИЦА

ЧОЈЛАКОВСКИ
Дани пролазе, а туга је
све већа.

Твоји најмилији
(66/273352)

Прошло је шест месе-
ци откако више није с
нама наша драга тетка

МИЛИЦА

ЧОЈЛАКОВСКИ
Заувек ћеш остати у
нашим срцима.

Породица

ШУРБАНОВИЋ
(67/273351)

СЕЋАЊЕ

ЈОВО ПЕШИЋ
1992–2019.

Много нам недоста-

јеш.

ВЕРИЦА, БРАНКО

и ДАНИЈЕЛА

(78/283389)

Прошло је једанаест година откако смо остали

без нашег драгог и вољеног супруга, оца и деде

ВИГ ФРЕДИ
1938–2008.

Увек ћемо памтити твој осмех, твој глас и твоју

љубав.

Супруга ИВАНКА, син АЛЕКСАНДАР и унуци

МИХАЈЛО и КАТАРИНА
(72/273363)

Шест година без ваше неизмерне љубави и па-

жње, мили родитељи

ЕРДЕЉАН

МАРИЈА и ЈОВИЦА
16. V 1939 – 20. II 2013. 4. III 1933 – 6. VII 2012.

Пуно нам недостајете.

Ћерка ЗОРИЦА и зет ДАРКО

(73/273364)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 23. фебруа-

ра, у 11.30, давати полугодишњи помен, на Новом гробљу

ГОРАНУ СТАНИШИЋУ

Ожалошћени: мајка МИЛКА, супруга РУЖИЦА, син МИЛОВАН,

сестра ВЕСНА и сестрићи МИХАЈЛО и ДУШАН
(75/273377)

СЕЋАЊЕ

ТРАИЛОВИЋ

НАСТА МИЛЕТНИЈЕ
Породица ТРАИЛОВИЋ

(84/273403)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН

ПЕТРОВСКИ
26. II 2009 – 26. II 2019.

Снаја МИЛИЦА

са децом

(88/273416)

У недељу, 24. фебруара, у 11 сати, дајемо четрде-

сетодневни помен

ЦВЕТАНКИ АДАМОВИЋ

Недостајеш нам пуно. Почивај у миру.

Супруг САВО, ћерка САЊА, унук ДУШАН, 

зет МАРИЈАН и прија ГРАНА
(90/273423)

Годишњи помен 24. фебруара 2019.

ИГОР НИКОЛОВСКИ ЛАКИ
из Јабуке

1973–2019.

Дан за даном ниједан мање тужан и мање болан. Про-

шло је годину дана откако си тихо и сасвим неочеки-

вано отишао од нас.

Бескрајно нам недостајеш.

Неутешни мајка НАДА и брат ИСИДОР
(31/273260)

ИГОР

НИКОЛОВСКИ
из Јабуке

Туга и бол коју носимо
у срцима никада неће
престати. Нека те ан-
ђели чувају.

Твоје тетке
са породицама

(32/273261)

Годишњи помен на-

шем вољеном Игору

ИГОР

НИКОЛОВСКИ

Они које волимо ни-

ка да не умиру, они

жи ве у нашим срцима. 

Тетка НАДА, теча

АЦА и сестре

ЈАСМИНА и ИВАНА

са породицом

(107/273462)

Једногодишњи

помен

ИГОР

НИКОЛОВСКИ

Заувек у нашим

срцима.

Кумови

(96/273444)
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Петорке из 
„Бро до ре мон та”

Ме ђу овим раз и гра ним
бе ба ћи ма, ко ји ће от -
при ли ке би ти сред њег
ра ста, а оби ту ју у кру гу
фир ме на та ми шком
ке ју, има и муж ја ка и
жен ки и не зна се ко је
леп ши.

Иа ко не ко ли ко љу ди
бри не о тим „мал ци ма”, они су већ ста са ли за удо мља ва ње,
па би ва ља ло да се што пре ску ће. На ро чи то за то што мо гу
би ти вер ни и ода ни при ја те љи сва кој по ро ди ци.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон
063/737-63-98.

Ти грић
Овај ти гра сти ме ша нац по знат је
свим жи те љи ма на се ља Те сла, а
тре нут но жи во та ри ис пред јед не
згра де, где не ко ли ко ста ра те ља
бри не о ње му.

Он је ки цош и че сто скок не на
дру же ње до Ко те жа, па и до цен -
тра. Ипак, сва ка ко би био нај -
срећ ни ји да има свој дом, јер је
ве о ма ма зан и раз и гран, а ле по
се сла же с дру гим пси ма и, на ро -
чи то, с де цом.

Кон такт-те ле фон је 060/513-60-97.

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.

Пи та ње свих гур ман ских пи -
та ња по след њих да на про те -
кле не де ље у Ка ча ре ву би ло
је: за што на род (то ли ко) во ли
сла ни ну?!

По ред оног да је здра ва, иа ко
мо жда баш не зна мо за што, али
(не ки) док то ри та ко ве ле, убе -
дљи во нај и справ ни ји од го вор
је: за то што је та ко уку сна. А
неп ци ма нај ви ше при ја она ко -
ја се нај пре осе ти на дим и од -
мах за тим ис то пи у усти ма. Баш
као пу тер, ка ко ка же је дан од
ис ку сни јих до ма ћих ме са ра.

И не тре ба сум ња ти да се на
три де сет дру гој „Сла ни ни ја ди”
нај ви ше про ба ла и ку по ва ла –
ма, на то не – упра во „шпе ци -
ја” чи је име но си нај ма сни ја
свет ска ма ни фе ста ци ја, би ло
да је ме сна та, до ма ћа, про ша -
ра на, са пу ња ра, хам бур шка,
пан че та, од ман гу ли це...

Али ка ко иза бра ти нај бо љу?!
Про ба ли смо да на ђе мо од го -
вор и на то пи та ње...

И ове го ди не се на са мом ула -
зу у Ка ча ре во, по мно ги ма свет -
ску пре сто ни цу ме со љу ба ца,
мо гао осе ти ти онај нео до љи -
ви ми рис зре ле и до бро про -
ди мље не сла ни не, а не за ми -
сли ва кон цен тра ци ја ма сно ће
у ва зду ху про сто је ма гли ла
по глед.

Већ по сле не ко ли ко ме та ра,
по пре ла ску рам пе и пру ге, у
глав ној ули ци по че ле су да се
ни жу те зге на чич ка не сва ко ја -
ким ђа ко ни ја ма. Тај пра зник за

очи гур ман ске убр зо су до не кле
по му ти ли број ни „жу ти пр слу -
ци” сво јим су ма ну тим ма ха њем,
то јест усме ра ва њем ау то мо би -
ла на не ку од зе ле них по вр ши -
на, ка ко би вам за пар кинг не -
за ко ни то оте ли две ста ди на ра.
Али то је по себ на при ча...

На кон што сте се по ми ри ли
са суд би ном и ма ло олак ша ли
бу ђе лар, при хва тив ши ту жну
исти ну да у ова квим си ту а ци -
ја ма не вре ди те ра ти мак на
ко нац, на ро чи то ако се ра ди о
ба ха тим агре сив ци ма ор ним за
фајт, пре о ста ло је са мо да се
пре пу сти те чу ли ма ви да, ми -
ри са и оном нај ме ри тор ни јем
– уку са.

Но са ма по тра га за до бр ом
сла ни ном и дру гим пре ра ђе -
ви на ма ни је ни ма ло јед но став -
на, јер кад сте већ на пра вом
ме сту, тре ба ло је на ћи нај бо љу
ро бу. То је у пре во ду зна чи ло
да се ни је сме ло под ле ћи тр го -
вач кој бла го гла го љи во сти, не -
го ве ро ва ти ис кљу чи во сво јим
ре цеп то ри ма. Нај ва жни ја је,
на рав но, про ба на ли цу ме ста,
ко ја је ов де, хва ла бо гу, одав но
уста но вље на као не из бе жан вид

КА ЧА РЕ ВАЧ КА „СЛА НИ НИ ЈА ДА”, БРОЈ 32

СЛА НИ НОМ ПРОТИВ ХОЛЕСТЕРОЛА
од но са про да вац –ку пац. Али
на тих око че ти ри сто штан до -
ва чо век се бр зо дао по гу би ти
– те гриц ни ону иза зов но про -
ша ра ну сла ни ни цу, те за љу ти
се овим пе тро вач ким ку ле ном,
те не пре ска чи оме га 3 на маз
од ман гу ли це, а да не при по -
ве да мо о швар гла ма, кр ва ви -
ца ма или вру ћим, тек ис то пље -
ним чвар ци ма. А где су раз не
сор те ко ба си ца, па кра шки врат,
пе че ни ца или спе ци ја ли те ти
од дру гих исто та ко здра во до -
брих жи вуљ ки, по пут го ве ди -
не, ћу ре ти не или ко ње ти не. Kо
во ли, нек на ва ли, а они што
му ку му че с при ти ском – опре -
е ез!

У ства ри, ка ко сви до бро зна -
мо, ни јед но пре те ри ва ње ни је
ис прав но, па је за то ва ља ло ма -
ло ста ти и ду бо ко раз ми сли ти
уз не ко до ма ће ви но, или за -
нат ско пи во, што да не.

Та ко смо, овог пу та, од лу чи -
ли да се фо ку си ра мо са мо на
сла ни ну. Па због ње је све ово,
зар не?

Од пан че те до пу те ра

Кре ну ли смо од ха ле и ве ћих
про да ва ца, по пут ме са ре „Пап”,
чи ји вла сник Пе тер ну ди са мо
јед ну вр сту – ди мље ну пе че ну
сла ни ну ко ју он и ње го ви са -
рад ни ци нај пре усо ле с ми ни -
мум два од сто со ли и оста ве да
две не де ље сто ји у па цу.

– Мо ра да бу де ме сна та и да
по ти че од сви ње ко ја је има ла
око сто ки ло гра ма. По сле иде

на ди мље ње, ка чи се у пу шни -
ци и прак тич но се пе че на тем -
пе ра ту ри од 72 сте пе на, ка ко
би смо до би ли ме ка ну сла ни -
ну. То је за пра во ком би на ци ја
ста рин ске и мо дер не тех но ло -
ги је, а има мо и тај ну ко ју не

знам да је мла де ма ме да ју де -
чи ци због плу ћа – ка же овај
Вој во ђа нин с пре по зна тљи вим
по кра јин ским ак цен том.

Мом ци и де вој ке из Ме са ре
„То до рић” са Зла ти бо ра вр ло
су ре чи ти и ра до от кри ва ју да
про цес са ла му ре ња сла ни не
тра је два де сет је дан дан, ра со -
ља ва ње две не де ље и да у на -
ред на че ти ри ме се ца сле ди, на
ви си ни од два на ест и по ме та -
ра, су ше ње на хлад ном ди му
на бу ко ви ни. Ис ти чу и то да
сла ни на не сме да бу де пре со -
ље на; мо ра да ми ри ше на дим,

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

јер ако ву че на ки се ли ну, то
ни је до бро.

И ис по ста ви ло се да су го во -
ри ли исти ну, бу ду ћи да су осво -
ји ли пр во ме сто у ка те го ри ји
за нат ске сла ни не, док је њи -
хов зе мљак Ни ко ла Бр ко вић из
Ка че ра био нај бо љи у кон ку -
рен ци ји до ма ће сла ни не.

И та ко се от при ли ке за вр -
ши ла по тра га за нај бо љом сла -
ни ном, а на кра ју, ка да се са -
бе ру сви ути сци, исти не ра ди,
до вољ но је са мо по но ви ти но -
ви сло ган ма ни фе ста ци је: „Ве -
ни, ви ди, три гли це ри ди...”

Њен ко ле га Јан ко Це снак из
„Пла вог Ду на ва” ка же да су нај -
про да ва ни је ба ре на и пан че та,
ко ја је бла го за пе че на.

А на по љу пр во на и ла зи мо на
Ру жи цу из Но вог Ми ло ше ва,
ко ја ис ти че да ме со три не де -
ље сто ји у со ли, су ши се не де -
љу да на и он да иде на ве тар.
Ка ко са ма ка же, нај бо ље су јој
ишле пан че та, па бе ла, то јест
са пу ња ра, де бе ла (с ма ње ме -
са), ба ре на и све жа, ко ја је са -
мо усо ље на.

Пан че вац Пре драг Вуј чић,
не кад чак и не ко ли ко го ди на
но ви нар „Пан чев ца”, већ ду же
вре ме има га здин ство и пра ви
са мо јед ну вр сту до ма ће сла -
ни не, ко ју је на звао „пу тер”. 

– Со лим све руч но, ка ко ме
је ћа ле на у чио. Све то сто ји у
са ла му ри и мо ра да се окре ће
сва ки дру ги дан. И та ко три
не де ље. Су ши се са мо пет да на
и по том иде у ко мо ру да зри у
хлад ној про сто ри ји. Зре ње је
нај ва жни је. Сви ње на ба вља мо
из Ма чве и све мо ра ју да бу ду
пре ко сто се дам де сет ки ла, јер
је мла до ме со пу но во де, а то
ни је до бро – ка же Вуј чић, ко ји
ус пут до да је и да му је за куп
те зге пре скуп, јер је за че ти ри
да на мо рао да из дво ји 18.000
ди на ра.

Жи ван Ер ски ну ди до ма ћу
сла ни ну цар ске об ра де, што
зна чи да се ски да ју ре бра, па
се со ли у са ла му ри, у ко ју се
до да и ма ло ше ће ра, да би по -
сле че тр на ест да на и два де сет
да на на про ма ји с ло же њем
сва ког дру гог да на на ма ло ја -
чем ди му са зре ла ка ко тре ба,
да не бу де жи ла ва. Он на во ди
ка ко мла ди во ле с ви ше ме са,
а ста ри ји са пу ња ре.

По бед нич ка са Зла ти бора

Не да ле ко ода тле је и штанд
Са ве Гра ор ца из Ко ви ља, ко ји
из ла же са мо про из вод од ман -
гу ли це, а на вр ху те зге ока че -
на је гла ва јед ног ка пи тал ног
при мер ка, по свој при ли ци ал -
фа муж ја ка, јед ног од две ста
гр ла на ње го вој фру шко гор -
ској фар ми.

– Сви ње су стал но у по кре ту
и по што су по па сле све што ра -
сте у мо јој ба шти, хра ним их
јеч мом и ку ку ру зом, па им ко -
сим тра ву, до но сим им от пад -
но те сто из „Да ну би ју са”, шар -
га ре пу из Бе ге ча... Док то ри ка -
жу да је ман гу ли ца нај здра ви ја
због по зи тив ног хо ле сте ро ла, а
исто ва жи за сла ни ну ко ју др -
жим два де сет и не што да на у
са ла му ри, од со лим и три да на
ди мим. Са пу ња ра је здра ви ја и

бих да одам – ка же Пе тер Пап,
чи ја је ме са ра ове го ди не, по -
ред оста лог, лан си ра ла со фиј -
ску ко ба си цу, пу ну ме са и бла -
гог уку са.

Ма ри ја Ор сић ис пред ме са ре
„Бур јан” на во ди да су број ним
гур ма ни ма по ну ди ли кла сич ну
ме сна ту хам бур шку сла ни ну и
су во со ље ну пан че ту, за ко је ко -
ри сте пр ву ка те го ри ју сви ња те -
жи не сто два де сет ки ло гра ма.

РА ЗНИ УКУ СИ, НЕМА САМО ОД ЧОКОЛАДЕ

Обич на до ма ћа ди мље на – Су ши се око че ти ри не де ље, на -

кон че га се др жи у во ди осам са ти. Не ко ли ко да на се ди ми

„на хлад но” и по том се ка чи на про ма ји. 

Пан че та – Као прет ход на, са мо с мно го ви ше ме са. По не кад

је и за чи ње на.

„Ади дас” – На лик пан че ти, с ви ше тра ка ме са.

Хам бур шка – Ба ре на, мо же и пе че на.

Са пу ња ра – С леђ ног де ла што ве ћих сви ња. Има ве о ма ма -

ло ме са, а са пу ња ра од ман гу ли це је пот пу но бе ла.

Има разних арома, засад није измишљена још само сланина

са укусом чоколаде.



негде на двој ну ре ги стра ци ју,
што би за њих би ло мно го бо -
ље. Ова ко мо ра ју да че ка ју и
да ко ри сте сва ки ми нут у Су -
пер ли ги – ре као је тре нер Ди -
на ма Иван Пет ко вић.

Сле де ћег ви кен да ли дер из
Пан че ва пу ту је у Ки кин ду на
мег дан са исто и ме ним до ма -
ћим ти мом.

У не де љу, 24. фе бру а ра, пр -
вен стве ну тр ку за бо до ве у Су -
пер Б ли ги на ста вља ју и ру ко -
ме та ши це ЖРК Пан че ва.

– До ста то га се про ме ни ло то -
ком зим ске па у зе. Оти шло нам
је шест игра чи ца, ме ђу ко ји ма
су и стан дард не пр во тим ке Не -
ве на Ста ни шко вић, Не ве на Ко -
јић, Ка та ри на Шу бе рић и Јо ва -
на Јо ва но вић. Ус пе ли смо да ан -
га жу је мо пет но вих де во ја ка, па
ће мо у при лич но из ме ње ном
са ста ву од и гра ти дру ги део шам -
пи о на та. Ипак, глав ни циљ смо
оства ри ле, па ће мо без при ти -
ска на сту па ти у овој про лећ ној
се зо ни. Ве о ма је ва жно то да су
и мла ђе ка те го ри је на шег клу ба
у пу ном по го ну и да ће се њи ма
по све ти ти по себ на па жња – ре -
кла је Све тла на Ни чев ски, ка -
пи тен ЖРК-а Пан че во.

Де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Мар ко Кр стић у пр вом ко -
лу на став ка пр вен ства до че ку -
ју Вр бас. Утак ми ца у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту по чи ње у
18.30.

да ље, че сти там мо јим са и гра -
чи ма на но вој по бе ди, а го сти -
ма же лим мно го сре ће у на -
став ку пр вен ства – из ја вио је
нај бо љи ак тер овог су сре та, гол -
ман Ди на ма Де јан Зла та но вић.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма
еки пе из на шег гра да би ли су
Иван Ди ми три је вић и Ми лош
Са вић, ко ји су по шест пу та са -

вла да ли гол ма на Ша мо та. Вељ -
ко Ми ло ше вић је био пре ци -
зан пет пу та, док је Ми лош Ко -
ста ди но вић по сти гао че ти ри
го ла.

– Ма ли про блем ко ји смо
има ли на ста р ту утак ми це био
је у гла ва ма игра ча, али све је
бр зо до шло на сво је ме сто. До -
бр ом од бра ном ло ми ли смо
ри ва ла, на ши гол ма ни су би ли
на ви си ни за дат ка, што се од -
ра зи ло и на ре зул тат. Дра го
ми је да су мла ди игра чи ис -
ко ри сти ли при ли ку. За кон нам
не до зво ља ва да они игра ју

Нај мла ђи ка ра ти сти из на шег
гра да још јед ном су по твр ди ли
да је Пан че во и да ље истин ска
ме ка овог спор та. На Пр вен -
ству Ба на та за по ле тар це, пи о -
ни ре и на де, ко је је одр жа но
17. фе бру а ра у Но вом Бе че ју,
на ши нај мла ђи су гра ђа ни има -
ли су мно го успе ха.

Ка ра те клуб Ди на мо је са
16 так ми ча ра био је дан од нај -
број ни јих на шам пи о на ту, а
са че тр на ест осво је них ме да -
ља и је дан од нај у спе шни јих
клу бо ва.

Нај сјај ни ја од лич ја су за слу -
жи ли: Мар ти на Пу зић, Те о до -

Пр вен ство Ср би је у атле ти -
ци за мла ђе ју ни о ре одр жа -
но је про шлог ви кен да у на -
шем глав ном гра ду. У ве о ма
ја кој кон ку рен ци ји, ко ју је
чи ни ло око 300 атле ти чар ки
и атле ти ча ра из це ле зе мље,
за па же не ре зул та те оства ри -
ли су и чла но ви пан че вач -
ких клу бо ва.

Атле ти чар Па но ни је Сте -
фан Ла зић осво јио је ти ту лу
пр ва ка Ср би је у ди сци пли ни
бр зо хо да ње на 2.000 м у дво -
ра ни, а до злат не ме да ље је
сти гао с но вим лич ним ре -
кор дом, ко ји са да из но си
11:11,48.

У тр ци на 60 м Да мјан Чи -
кић је за у зео де ве то ме сто,
док је у над ме та њу на 200 м
оства рио че твр ти ре зул тат у
Ср би ји, по ста вив ши и нов
лич ни ре корд од 24,63 се кун -
де. Иа ко је чак три го ди не
би ла мла ђа од сво јих ри вал -
ки, Ана Дра го је вић је за у зе -
ла сед мо ме сто у укуп ном
пла сма ну у тр ци на 800 м,
док су се Ми ља Осто јин и

Анђе ла Ки ћо вић у тр ци на
1.500 м пла си ра ле на де ве то
од но сно је да на е сто ме сто. За -
па жен на ступ имао је и Мар -
ко Сто ји ло вић у ба ца њу ку -
гле, али је због два пре сту па
ран ги ран као осми.

Чла но ви АК-а Па но ни ја
има ли су за па жен на ступ и
на „Бе лом кро су”, ко ји је одр -
жан у не де љу, 17. фе бру а ра,
у Вр шцу.

У тр ци сред њо шко ла ца
Алек сан дар Ду гић је осво јио
злат ну ме да љу на 800 м, а у
гру пи ста ри јих пи о нир ки на
500 м сре бром се оки ти ла
Лај чи Штр каљ. Њен брат Зан -
ди Штр каљ за ра дио је брон зу
у над ме та њу мла ђих пи о ни -
ра. У гру пи мла ђих пи о нир -
ки, у ко јој је мо жда би ла и
нај ве ћа кон ку рен ци ја, дру гу
брон зу за Па но ни ју осво ји ла
је Ха на Ја ра маз. На кра ју су
и нај мла ђи атле ти ча ри Ни на
Штр каљ и Пе тар Се ку ло вић
до шли до сво јих ме да ља у тр -
ка ма ма ли ша на ро ђе них 2010.
и 2011. го ди не.

СПОРТ
Петак, 22. фебруар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

Ше сна е сти три јумф
Ди на ма

У не де љу стар ту ју 
и де вој ке

Ру ко ме та ши Ди на ма на ста вља -
ју су пер ли га шки по ход. Ре дом
ру ше ри ва ле, а тре нут но су код
бро ја 16. Из исто то ли ко утак -
ми ца. По след ња „жр тва” че те
Ива на Пет ко ви ћа би ла је еки -
па из Аран ђе лов ца, ина че пе -
то пла си ра на на пр вен стве ној
та бе ли. Тре ба ло је да то бу де
дер би 16. ко ла Су пер ли ге, али
„жу то-цр ни” су свом ри ва лу до -
зво ли ли да игра са мо пет на е -
стак ми ну та: Ди на мо –Ша мот
36:21 (17:11).

Ду го ни је би ло по гот ка на по -
чет ку су сре та. Иван Ди ми три -
је вић се пр ви упи сао у ли сту
стре ла ца, го лом у тре ћем ми -
ну ту. Го сти су ко ли ко-то ли ко
па ри ра ли и одо ле ва ли ли де ру
све до пет на е стог ми ну та и  ре -
зул та та 6:6, а он да су Не над Вуч -
ко вић, Вељ ко Ми ло ше вић, Ми -
лош Ко ста ди но вић, Алек сан дар
Пи ли по вић, Ми лош Са вић и
оста ли мом ци из до ма ћег ти ма
до да ли гас. Гол ман Де јан Зла -
та но вић од бра нио је и мо гу ће и
не мо гу ће, а та ква сли ка с те ре -
на од ра зи ла се и на се ма фор
ко ји по ка зу је ре зул тат.

Ди на мо је сво ју до ми на ци ју
по твр дио у по след њим тре ну -
ци ма пр вог по лу вре ме на. Не -
ко ли ко се кун ди пре од ла ска на
од мор ка пи тен Ди на ма Бран ко
Ра да но вић пре се као је је дан на -
пад Ша мо та, кре нуо у со ло про -
дор ка го лу го сту ју ћег ти ма и
ефект но га за вр шио – ле пим
по гот ком за вођ ство од 17:11 и
ова ци је пу бли ке с три би не пан -
че вач ког „хра ма спо р та”.

Ни је ви ше би ло ни ка кве ди -
ле ме око по бед ни ка у овом су -
сре ту, па је у дру гом по лу вре -
ме ну тре нер Иван Пет ко вић

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

И ША МОТ У ПА РАМ ПАР ЧАД

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ МЛА ЂИХ КА РА ТИ СТА

КЛИН ЦИ КРЕ НУ ЛИ СТА ЗА МА УСПЕ ХА

шан су пру жио и игра чи ма с
ма њом ми ну та жом. Гол ман Ни -
ко ла Ра до ва но вић, те Ни ко ла
Је зди ми ро вић, Лу ка Јо ва но вић,
Ми лош Па вло вић, Дар ко Ми -
лен ко вић и Ми лош Ба ру џић
ис ко ри сти ли су сво ју шан су на
нај бо љи на чин.

Још је дан де таљ са ове утак -
ми це за вре ђу је по себ ну па жњу.

У 52. ми ну ту Ми лош Ко ста ди -
но вић је од свог го ла, го то во у
па ду, ба цио пре ци зну кон тру
пре ко це лог те ре на за име ња -
ка Ба ру џи ћа, а он ју је пре тво -
рио у ефек тан по го дак за вођ -
ство Ди на ма од 31:18. Био је
то по тез ко ји је иза звао сал ве
апла у за у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту, а Ко ста ди но ви ћу
је на истин ској мај сто ри ји че -
сти тао и је дан од су ди ја.

– Има ли смо ма ле по те шко -
ће на по чет ку су сре та. Тек сре -
ди ном пр вог по лу вре ме на до -
шли смо до сво је игре. Иде мо

ра Га гић, Вук Вор ка пић, Лу ка
До бр о та, Пре драг Зла та но вић
и Бог дан Здрав ко вић. Сре бром
су се оки ти ли Ла зар Ни ко лић,
Бо ри сав Је вре мо вић и Ми ли -
ца Га гић, а брон зе су за ра ди -
ли: Ог њен Бо јо вић, Јо ва на Сто -
ил ков ски, Ан то ни је Ћу ли брк,
Па вле Ми ло шев и Ма те ја Сте -
па нов. Иа ко је остао без ме да -
ље, од лич но се по ка зао де би -
тант Ва си ли је Стај чић.

Ка ра те клуб Мла дост се на
овом так ми че њу пред ста вио
са чак 24 бор ца, ко ји су та ко -
ђе оства ри ли из ван ред не ре -
зул та те.

Злат не ме да ље су осво ји ли:
Мар ко Ми лу ти но вић, Ми ли ца
Дра ги че вић, Со фи ја Сте фа но -
вић, Та ра Ђур ђе вић, Са ра Жу -
нић, ка та-ти м на да (Ми ли ца
Дра ги че вић, Ана Ту бић и На -
та ша Пап Мар ко вић), тим жен -
ских на да у бор ба ма (Та ра Ђур -
ђе вић, Са ра Жу нић, Ка та ри на
Пе тро вић и Ми ли ца Ама но -
вић) и тим му шких на да у бор -
ба ма (Стра хи ња Сто ја но вић,
Ду шан Вла хо вић, Ни ко ла Бра -
ца но вић и Не ма ња Жив ков).
Сре бр на од лич ја су за ра ди ли:

Дра га на Ма цу ра, Та ма ра Га -
ври ло вић, На ђа Штр бац, Ка та -
ри на Пе тро вић и тим пи о ни ра
у бор ба ма (Ми лош Ми лу ти но -
вић, Ни ко ла Ја во рац, Ла зар
Пет ко вић и Мар ко Ми лу ти но -
вић). Брон за ма су се оки ти ли
Ми лош Ми лу ти но вић, Јо ван
Та та ров и Те о до ра Ми тро вић.

СТЕ ФАН ЛА ЗИЋ ШАМ ПИ ОН СР БИ ЈЕ

МА РИ ЈА И МИ О НА – СЈАЈАН ТАН ДЕМ
Из ван ре дан на ступ на Пр -
вен ству Ср би је за мла ђе ју -
ни о ре у Бе о гра ду има ли су и
чла но ви Атлет ског клу ба Ди -
на мо, ко ји су са че ти ри ви -
це шам пи он ске ти ту ле до дат -
но обо га ти ли сво ју ри зни цу
тро фе ја.

Пр вог да на над ме та ња Ма -
ри ја Мр ке ла је у тр ци на 400
м осво ји ла сре бр ну ме да љу с
вре ме ном 58,52, а са мо се -
кун ду је би ла спо ри ја од нај -

бо ље ју ни ор ке, ко ја је од ње
ста ри ја три го ди не. Ми о на
Бр кић је у над ме та њу на 1.500
м за слу же но сти гла до дру -
гог ме ста, ис тр чав ши тр ку у
вре ме ну 4,54 ми ну та, па је
та ко по пра ви ла лич ни ре корд
за чак 20 се кун ди.

Ма ри ја Мр ке ла је и дру гог
да на так ми че ња би ла на ви -
си ни за дат ка. У так тич кој тр -
ци на 800 м у уз бу дљи вом фи -
ни шу је сти гла до сре бр не ме -
да ље, с вре ме ном 2,22 ми ну -
та. Ми о на Бр кић је у тр ци на
3.000 м та ко ђе осво ји ла ти ту -
лу ви це шам пи о на, с ре зул та -
том од 11 ми ну та, а у овој

дисци пли ни је свој ре корд по -
пра ви ла за 25 се кун ди.

Тре ба на по ме ну ти да је тр -
ча ње у за тво ре ном про сто ру
мно го те же не го на отво ре -
ном, па још бо ље ре зул та те
ових де во ја ка тре ба оче ки ва -
ти ка да бу ду по че ле да тр че
на атлет ским ста ди о ни ма.

Сле де ће так ми че ње на ко -
јем ће чла но ви Ди на ма на -
сту пи ти, је сте Пр вен ство Ср -
би је за пи о ни ре у дво ра ни.

Про шлог ви кен да су успе -
шни би ли и нај мла ђи атле ти -
ча ри Ди на ма, ко ји су се над -
ме та ли на ми тин гу у Вр шцу.

Нај сјај ни ја од лич ја су за -
слу жи ли: Ана ста си ја Мр ке -
ла, Стра хи ња Стев шић, Да -
ни ло Бу ла то вић, Ми ља на То -
до ро вић и Ксе ни ја Мр ке ла.
Сре бр ну ме да љу је осво јио
Ог њен Кр стић, а брон зом се
оки ти ла Ја на Гру јић. Сво је
пр ве тро фе је за ра ди ли су и
нај мла ђи ди на мов ци: Жељ ко
Дра гић, Да ни ца Вој во дић, Та -
ма ра Бла ну ша, Мар ко Мр ке -
ла, Ду ња Ба кић, Урош Фи ли -
по вић и Лен ка То мић.

ОЧЕ КИ ВА НА ПО БЕ ДА У КУ ПУ

У Ха ли спор то ва на Стре ли шту у уто рак, 19. фе бру а ра, од и гра на је утак ми ца осми не фи на ла

Ку па Ср би је за ру ко ме та ше.

Ди на мо је без ве ли ких про бле ма са вла дао еки пу Бо ра са 43:21 и та ко на ја вио да ни у нај -

ма сов ни јем так ми че њу не ће би ти без ам би ци ја.

Тре нер Пет ко вић је и у овом ме чу шан су пру жио мла ђим игра чи ма, а по себ но су се ис та кли

Ми лош Ба ру џић, Дар ко Ми лен ко вић, Ми лош Са вић, Ла зар Па вло вић и Јо ван Сто ја но вић.

Так ми че ње у Ку пу Ср би је на ста вља се 6. мар та, ка да ће Ди на мо го сто ва ти бе о град ском

Пар ти за ну.

Стране припремио

Александар
Живковић
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
субота, 19 сати

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–НИШ
недеља, 16 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЛАВИЦЕ 07
недеља, 12 сати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Кикинда: КИКИНДА–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ВРБАС
недеља, 18.30 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ЗЛАТИБОР
петак, 18 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Футог: МЛАДОСТ – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шид: ПАРТИЗАН–ДИНАМО
С. Пазова: С. ПАЗОВА – МЛАДОСТ
Панчево: ОПОВО–ЈЕДИНСТВО
субота, 17.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Зрењанин: КЛЕК–ДИНАМО 1:3

ПРВА ЛИГА
Нови Сад: НОВИ САД – БОРАЦ 1:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Футог: ФУТОГ – ОДБОЈКА 013 3:0

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ 36:21

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ужице: СЛОБОДА–ТАМИШ 88:95

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СЛОВЕН 75:68

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – С. ПАЗОВА 77:66
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Haring

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дф1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

МЛА ДОСТ У 
ТУ ЗЛИ И ШАП ЦУ

Чла но ви Ка ра те клу ба Мла дост
над ме та ли су се про шлог ви -
кен да у Ту зли на ин тер на ци о -
нал ном тур ни ру, ко ји је оку пио
1.100 бо ра ца из се дам зе ма ља.

Ми лош Ма ки тан и Јо ван Ба -
бић осво ји ли су брон за не ме да -
ље у бор ба ма, док се ју ни ор ка
Ан ђе ли на Ја ре дић, та ко ђе у бор -
ба ма, пла си ра ла на пе то ме сто.

У исто вре ме мла ђи так ми -
ча ри Мла до сти уче ство ва ли су
на тра ди ци о нал ном тур ни ру у
Шап цу.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Ана ста си ја Кр стић и Ђор ђе Шу -
шак. Сре бром се оки ти ла Ла ра
Пе че ни ца, а брон зе су за слу -
жи ли Ми ља на То до ро вић и Но -
вак Ни ко лић.

ОД ЛИЧ НИ ПЛИ ВА ЧИ
Нај мла ђи так ми ча ри ПК-а Ди -
на мо има ли су мно го успе ха
то ком про шлог ви кен да.

На ми тин гу у Бе че ју, пред -
во ђе ни тре не ром Алек сан дром
Цре вар, пли ва чи из на шег гра -
да осво ји ли су пет ме да ља.

Ни на Ва сил чин је би ла дру -
га на 100 м пр сно, а сре бро је
за слу жи ла и Уна Ан тић на 50
м леђ но. Ми лош Ми ло са вље -
вић је за ра дио брон зу на 50 м
леђ но, а Ла зар Стан чул је био
тре ћи на 50 м пр сно и 100 м
ме шо ви то.

Од ли чан ре зул тат на ши су -
гра ђа ни су оства ри ли и у Срем -
ској Ми тро ви ци.

Нај у спе шни ја је би ла Миа
По љак, ко ја је осво ји ла сре бр -
не ме да ље на 100 м дел фин и
100 м кра ул. Од лич ја истог сја -
ја за ра ди ли су и Ог њен Стој -
шић на 100 м дел фин и Ни ко -
ла Ме дан на 100 м леђ но. Брон -
за ма су се оки ти ли Ива Вра -
њеш и Ни ко ла Ла ти но вић на
100 м леђ но и Мар та Кон стан -
ти нов на 100 м пр сно.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Сле де нај ва жни ји 
ме че ви за Ди на мо 
и Бо рац

„Ла ви це” 
три јум фо ва ле 
над Кле ком

Бо рац сла вио у 
Но вом Са ду

Пр вен стве на тр ка у Су пер ли ги
за од бој ка ши це одав но ни је би -
ла ин те ре сант ни ја и не из ве -
сни ја. У вр ху та бе ле не ко ли ко
еки па при жељ ку је шам пи он -
ску ти ту лу, а „кљу ча” и на са -
мом за че љу, где се во ди гр че -
ви та бор ба за оп ста нак. Љу би -
те љи ма игре пре ко мре же у на -
шем гра ду и око ли ни тре нут но
је за ни мљи ви ја плеј-аут ми ни-
-ли га за пла сман од сед мог до
де се тог ме ста, где по пу лар не
пан че вач ке „ла ви це” во де пра -
ви од бој ка шки рат. Иа ко (још
увек) на по след њем ме сту, не
од у ста ју од бор бе за „по зи ци ју
број де вет”.

Де вој ке ко је с клу пе пред -
во ди тре нер Ни ко ла Јер ко вић
про шлог ви кен да су го сто ва ле
у Зре ња ни ну, где су од ме ри ле
сна гу с до ма ћим Кле ком. Би -
ла је то још јед на „утак ми ца
исти не” за Ди на мо, баш као
што ће би ти и пре о ста ле три
до кра ја тр ке. Ни је ла ко ка да

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

СА МО ПО БЕ ДЕ – НИ ШТА ДРУ ГО!

по се то ви ма 25:19, 15:25, 17:25
и 12:25.

Од бој ка ши це из на шег гра -
да ни су до бро за по че ле овај су -
срет. До зво ли ле су до ма ћим
игра чи ца ма да ла ко до ла зе до
по е на, ни су успе ва ле да се осло -
бо де ве ли ког при ти ска... Кле -
чан ке су ре ла тив но бр зо до шле
до по чет не пред но сти, а он да
су не ста ле с те ре на.

„Ла ви це” су за го спо да ри ле
те ре ном, пот пу но пре у зе ле ини -
ци ја ти ву и скроз пре о кре ну ле
ток утак ми це. Раз и гра ле су се
глав не по лу ге Ди на ма: Са ра Па -
вло вић, Ми ли ца Шо рак, Ана
Јак шић, Је ле на Пе тр ов, Дра га -
на Мар ко вић и Јо ва на Си мић,
а од лич не су би ле и Ма ри на
Ра ни са вље вић и Са ња Ђурђе -

вић. Ка ко је вре ме од ми ца ло,
тим из на шег гра да де ло вао је
све си гур ни је и бо ље, па Кле -
чан ке ни су има ле ни нај ма њу
шан су да се вра те у меч.

Од бој ка ши це Ди на ма су убе -
дљи во до би ле сва три пре о ста -
ла се та, осво ји ле три ве ли ка
бо да и та ко још ви ше под гре -
ја ле на ду да до кра ја шам пи о -
на та мо гу да оства ре циљ.

– Че сти там де вој ка ма. Игра -
ле су сјај но у јед ном од нај ва -
жни јих ме че ва. Би ла је то пра -
ва тим ска по бе да, у ко јој је сва -
ки члан еки пе дао ве ли ки допри -
нос. Иде мо да ље, пред на ма су
још три утак ми це, а сва ку мо -
ра мо да до би је мо. Наш глав ни
кон ку рент Уб у про шлом ко лу
је ла ко са вла дао осла бље ни Пар -
ти зан, а на ма сад пред сто ји ду -
ел про тив „цр но-бе лих”, ко је ће
у Пан че ву нај ве ро ват ни је го -
сто ва ти у пу ном са ста ву. Ми
не ма мо куд, мо ра мо да по бе -
ди мо и да се на да мо да ће Клек
са вла да ти Убљан ке. То би за нас
био иде а лан сце на рио, па да
он да у по след ње две рун де ре -
ша ва мо суд би ну. По звао бих
пан че вач ку пу бли ку да до ђе у
што ве ћем бро ју и по мог не овим
сјај ним де вој ка ма да се и до го -
ди не над ме ћу у ели ти – ре као
је у те ле фон ском раз го во ру пр -
ви тре нер ЖОК-а Ди на мо Ни -
ко ла Јер ко вић.

Утак ми цу про тив Пар ти за -
на „ла ви це” игра ју у су бо ту, 23.
фе бру а ра, од 19 са ти.

Фан та стич ни су би ли и од -
бој ка ши Бор ца. Мом ци ко је
пред во ди тре нер Ду шан Јо вић
го сто ва ли су у Но вом Са ду, ода -
кле су се вра ти ли уз диг ну тих
ру ку по сле пра ве од бој ка шке
дра ме: Но ви Сад – Бо рац 1:3,
по се то ви ма 18:25, 27:25, 26:28
и 23:25.

Био је то из у зе тан меч, игра -
ло се на су пер ли га шком ни -
воу, а по бе ду је на кра ју из во -
је вао бо љи и хра бри ји тим. Бо -
рац је ре ла тив но ла ко до шао
до пред но сти, а он да је усле -
ди ла „игра жи ва ца”.

Дру ги сет су Но во са ђа ни до -
би ли „на раз ли ку”, у тре ћем су
има ли сет-лоп ту на 24:23, али
су од бој ка ши Бор ца ус пе ли да
пре о кре ну и три јум фу ју са
26:28, а до по след њег по е на
био је не из ве стан и че твр ти
сет, у ко ме су Да вор Ми ло ше -
вић, Бо јан По знић, Са ша Рај -
ко вић, Ми лан Зин до вић, Не -
ма ња Ми ле тић и оста ли мом -
ци у дре су Бор ца по ка за ли да
су пра ви бор ци, баш он да ка да
је то и нај по треб ни је.

Три јум фом у Но вом Са ду
еки па из Стар че ва је на нај бо -
љи на чин по сла ла по зив ни цу
сво јим на ви ја чи ма да је бо дре
у на ред ном, мо жда и нај ва -
жни јем ду е лу ове се зо не. У не -
де љу, 24. фе бру а ра, Бо рац до -
че ку је дру го пла си ра ни Ниш.
Би ће то бит ка за „ко ту 2” и ба -
раж за пла сман у Су пер ли гу.
Овај меч по чи ње у 16 са ти.

БРОН ЗА НИ 
ДА НИ ЈЕЛ

Ка дет ско Пр вен ство Ср би је у
џу ду одр жа но је про шлог ви -
кен да у Бе о гра ду. Бо је на шег
гра да бра ни ли су Да ни јел Ма -
ра вић (ЏК Ди на мо), Ла зар Ал -
би ја нић (ЏК Пан че во), те Раст -
ко и Ми хај ло Ан ђе ло вић из ка -
ча ре вач ког Је дин ства.

Нај у спе шни ји је био Да ни -
јел Ма ра вић, ко ји се оки тио
брон за ним од лич јем, док су
Ла зар и Раст ко за у зе ли пе та
ме ста у сво јим ка те го ри ја ма.

се игра под им пе ра ти вом по -
бе де, још је те же ка да се зна
(иа ко не ма до ка за) да глав ни
кон ку рент има „олак шан” пут
до ци ља, али чак ни та да не
тре ба од у ста ја ти. Је ле на Пе -
тр ов и ње не са и гра чи це су и у
Зре ња ни ну по ка за ле да за слу -
жу ју ме сто у срп ској од бој ка -
шкој ели ти: Клек –Ди на мо 1:3,

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

ЈЕЛЕНА ТРЕЋА
На Првенству Србије у атлети-
ци запажен је био АК Тамиш,
коме је припала једна медаља.

У брзом ходању на 2.000 м
Јелена Васиљевић је освојила
бронзану медаљу, с резултатом
од 10,33 минута.

Због болести, на државном
шампионату нису могле да на-
ступе две сјајне такмичарке Та-
миша у троскоку: Ања Марић
и Милица Кнежевић.
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Јелена Рошуљ,
средњошколка:

     – За викенд који
долази испланирала
сам да изађем с
друштвом и да
искористим време 
за учење.

Олга Рајков,
пензионерка:

     – Провешћу време
поред Тамиша.
Искористићу оба 
дана за одмор и
шетаћу се, јер је 
време баш лепо.

Илија Томић,
месар:

     – Радићу током
викенда, а све
слободно време
искористићу да 
се одморим.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Дно дна
Могли би бити гиганти, ал’ све су више мигранти.

    У својој земљи, на свом тлу.

    Дно дна. Кличе се небулозама.

    Дно дна. У инат дијагнозама.

    Дно дна, и исти крезуби статисти млате барјаком.

    Дно дна. И што је више штрајкова.

    Дно дна пазари више лајкова.

Не ломите ми багрење
Верујем, цењени суде, да добро познајеш људе,

    ви барем имате посла јер ћуд је ћуд, а суд је суд.

    Верујем, цењена главо, да си и учио право,

    да сваком судиш поштено јер част је част, а власт је власт.

    И све по закону, за то сам први,

    не би било ове крви да је било све по закону!

Власт је власт, и ја то поштујем,

    ту су параграфи па заграби нек исто је и ђаволу и ђакону, 

па нек се зна!

Живети слободно
На шта се прича своди? Пароле о слободи...

    Шетачи-прелетачи? Слаба потпора...

    Није то глава-писмо... Или јесмо или нисмо?

    Ово срце бубња вечни тамтам отпора:

    Живети слободно... Светом се орити...

    Окићен пером сокола... За урок против окова...

    Живети слободно... Песмом покорити...

    Твој стег на сваком граду је где ти се неко радује...

Текст и музика: Ђорђе Балашевић

Ва жан три јумф у 
„Ве ли ком пар ку”

У пе так про тив Зла ти бо ра

Ко шар ка шки клуб Та миш још јед ном је
по ка зао моћ. Тим ко ји пред во ди сјај ни
тре нер Бо јан Јо ви чић оства рио је два -
на е сти три јумф у 21. ко лу Ко шар ка шке
ли ге Ср би је и та ко по но во до шао на ко -
рак до још јед ног ве ли ког успе ха – до
ула ска у Су пер ли гу и раз и гра ва ња за
ти ту лу шам пи о на на ше зе мље.

Та миш је у уто рак, 19. фе бру а ра, го -
сто вао у Ужи цу, где је од ме рио сна ге с
до ма ћом Сло бо дом, од лич ним ти мом
ко ји је у сво јој дво ра ни „Ве ли ки парк”
на пле ћа обо рио све во де ће еки пе из
КЛС-а. Ужи ча ни су се на да ли да ће ла -
ко иза ћи на крај и с Пан чев ци ма, али
та ко ни су ми сли ли Ду шан Кне же вић и
ње го ви са и гра чи: Сло бо да –Та миш 88:95,
по че твр ти на ма 34:22, 16:14, 13:23 и
25:36.

Овај ду ел је пра ти ло ско ро хи ља ду
гле да ла ца, а сви ко ју су у уто рак уве че
би ли у чу ве ном „Ве ли ком пар ку”, мо -
гли су да ужи ва ју у ле пој ко шар ка шкој
пред ста ви. Сло бо да је, на кри ли ма фе -
но ме нал ног Мар ку са Ло ве та, од лич но
„отво ри ла” утак ми цу. Ужи ча ни су до -
ми ни ра ли у свим сег мен ти ма игре, Та -
миш ни је ус пео да се сна ђе, па су по сле
пр вих де сет ми ну та утак ми це и вођ -
ства Сло бо де од чак два на ест по е на
мно ги по ми сли ли да ће до ма ћи тим
има ти лак по сао у овом ме чу.

Дру га че твр ти на до не ла је не што дру -
га чи ју сли ку, ма да на ње ном по чет ку
ни је та ко из гле да ло. До ма ћи тим је ус -

пео да уве ћа сво ју пред ност на „плус
16” (38:22), а он да је Та миш по чео да
се бу ди... Ка пи тен Кне же вић је по ен ти -
рао два пу та, Иван Сми ља нић је но вом
„трој ком” сма њио пред ност до ма ћег ти -
ма на 38:29, па се еки па из на шег гра да
та ко пот пу но „вра ти ла” у меч. Ипак,
фи ниш дру ге че твр ти не при пао је игра -
чи ма Сло бо де, па је до ма ћи тим на од -
мор оти шао с ле пом „за ли хом” од че -
тр на ест по е на – 50:36.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ВЕ ЛИ ЧАН СТВЕ НИ ПРЕ О КРЕТ ТА МИ ША

ЗАПАЖЕН НАСТУП РВАЧА ДИНАМА

ПЕТ БОРАЦА – ЧЕТИРИ ТРОФЕЈА

ну ла, али то ни је би ло до вољ но за пот -
пу ни по вра так. Бо јан Јо ви чић је ре а го -
вао тајм-ау том, а он да је Сте фан Ми -
тро вић уба цио те шку „трој ку” из са мог
„кор не ра” и та ко ста вио тач ку на ову уз -
бу дљи ву утак ми цу.

– Ве о ма ва жна по бе да за нас. Од Су -
пер ли ге нас са да де ли још са мо јед на
по бе да у на ред них пет ко ла. Увек је ле -
по игра ти у Ужи цу, про тив из ван ред не
Сло бо де и пред сјај ном пу бли ком. Би -
ли смо мо ти ви са ни пре ме ча, же ле ли
смо да се над и гра ва мо и да по ка же мо
да мо же мо да три јум фу је мо на те шком
те ре ну. У пр вој че твр ти ни као да ни смо
по сто ја ли на те ре ну, а он да смо, ка ко је
вре ме од ми ца ло, ма ло про ме ни ли свој
план, кон со ли до ва ли се и на кра ју за -
слу же но по бе ди ли – ре као је тре нер Та -
ми ша Бо јан Јо ви чић.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма ти ма из
на шег гра да био је Иван Сми ља нић, са
20 по е на. Алек сан дар Ил кић је по сти -
гао 17, Ду шан Кне же вић 15, Алек сан -
дар Тор њан ски 11, а Сте фан Ми тро вић
10 по е на.

На ред ни ри вал Та ми шу је еки па Зла -
ти бо ра. Утак ми ца 22. ко ла КЛС-а на
про гра му ће би ти у пе так, 22. фе бру а ра,
у Ха ли спор то ва на Стре ли шту, а по че -
ће у 18 са ти.

У 17. ко лу Пр ве ре ги о нал не ли ге Крис-
-крос је на свом те ре ну са вла дао Ру му
са 75:68, по че твр ти на ма: 21:15, 18:17,
21:25 и 15:11.

Тим из на шег гра да је та ко оства рио
че твр ту по бе ду, ко ја ће му мно го зна чи -
ти у бор би за оп ста нак у ли ги.

А. Живковић

Очи глед но да је то ком па у зе Бо јан
Јо ви чић имао шта да ка же сво јим игра -
чи ма, па је у дру гом по лу вре ме ну Та -
миш за и грао као пре по ро ђен. Усле ди -
ла је се ри ја по го да ка го сту ју ћег ти ма
од 7:0, а но ва „трој ка” Сми ља ни ћа ули -
ла је но ву до зу нер во зе у ре до ве до ма -
ћих. Алек сан дар Ил кић је у тим тре ну -
ци ма пред во дио Та миш до ве ли ког пре -
о кре та, а ка да је Сте фан Ми тро вић уба -
цио „трој ку” у по след њој се кун ди тре ће
че твр ти не, Та миш је при шао на са мо
че ти ри по е на за о стат ка (63:59).

Пан чев ци су на ста ви ли да „ло ме” ри -
ва ла и у по след њој че твр ти ни. За хва -
љу ју ћи фе но ме нал ној „трој ци” Бран ка
Је ре ми но ва с го то во по ла те ре на на са -

мом ис те ку на па да, те по е ни ма Кне же -
ви ћа и ко шу Сми ља ни ћа по сле сјај ног
со ло про до ра Та миш је пр ви пут до шао
у вођ ство – 71:72. То тал ну кон фу зи ју у
ре до ви ма Сло бо де ис ко ри стио је и Алек -
са Ил кић, ко ји је „трој ком” по ви сио на
71:75 и та ко на го ве стио ве ли чан стве ни
пре о крет свог ти ма. Три и по ми ну та
пре кра ја утак ми це, по сле „трој ке” Тор -
њан ског, Та миш је имао пред ност и од
12 по е на (71:83). Сло бо да се ма ло пре -

ЈЕ РЕ МИ НОВ – ДО КРА ЈА СЕ ЗО НЕ

Бив ши ко шар каш Та ми ша, Хе мо фар ма, Ме тал ца, Рад нич ког из Кра гу јев ца,

ко ји је за па жен траг оста вио игра ју ћи и у Ма ђар ској, Ка та ру и Пор ту га лу,

по но во је члан Та ми ша, у ко јем ће игра ти до кра ја се зо не.

Бран ко Је ре ми нов је је дан од игра ча ко ји су обе ле жи ли пр ви ула зак у Су -

пер ли гу у се зо ни 2009/10, пред во див ши Та миш у ве ли ким по бе да ма над

Цр ве ном зве здом и ФМП-ом.

У Зрењанину је у суботу, 16.
фебруара, одржан Куп Србије
у рвању за старије пионире.
Такмичење, које је окупило
око 150 малишана, отворио је
наш прослављени ас и олим-
пијски шампион Давор Ште-
фанек, који је све време био
„на услузи” знатижељним ма-
лишанима.

Рвачки клуб Динамо је на
овом надметању представља-
ло пет бораца, који су освоји-
ли четири медаље.

Највреднији резултат оства-
рила је Милица Секуловић,
која се окитила титулом осва-
јача Купа Србије. Бронзане
медаље су зарадили Јована Радивоје-
вић, Стефан Тодосијевић и Александра

Јовић, а Немања Тишма се пласирао на
пето место. 

– Ова деца су показала мно-
го више него што смо очеки-
вали. Наше амбиције полако
расту, нарочито за предстоје-
ћи Куп Србије за млађе пио-
нире, који ће бити одржан 3.
марта. Право наступа имају
деца рођена 2006. и 2007. го-
дине, а поред Милице и Сте-
фана имамо још неколико так-
мичара од којих очекујемо ме-
даље – рекао је тренер Рвач-
ког клуба Динамо Миливоје
Тодосијевић.

У конкуренцији девојчица
клуб из нашег града је у екип-
ном надметању освојио друго
место. Победнички пехар је

припао Црвеној звезди, за коју су насту-
пиле и две младе Панчевке. А. Ж.

Зна знање: тренер Тамиша Бојан Јовичић


