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ДВА ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ОД НА ТО БОМ БАР ДО ВА ЊА СРЈ

ИЗМЕЂУ ЧЕ КИ Ћ-УБИ ЦЕ И „ПЛЕ МЕ НИ ТОГ НА КОВЊА”
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(најзад) појести комарци
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ПРОНАЂИ 
НАЧИН
ПРОНАЂИ 
НАЧИН

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.

Бом бар де ри и ра ке те 
над на шом земљом
про ве ли два и по ме се ца

По ги ну ло пре ко 
две хи ља де љу ди

Сва ко ко је на ста њен у Ср би ји и ста -
ри ји је од 22-23 го ди не си гур но као
је дан од нај стре сни јих и нај стра шни -
јих до га ђа ја у жи во ту пам ти зло гла -
сно за ви ја ње си ре на и звук уда ра ња
бом би о зе мљу. За не ко ли ко да на –
24. мар та – би ће тач но две де це ни је
од по чет ка бом бар до ва ња Са ве зне Ре -
пу бли ке Ју го сла ви је, ко је је из ве ла
НА ТО али јан са под код ним име ном

„Опе ра ци ја са ве знич ка си ла” или, ка -
ко су је на зи ва ли у вој сци САД, „Пле -
ме ни ти на ко вањ”.

Ни шта од пле ме ни тог ни је се де ша -
ва ло, али код нас се, због по гре шног
пре во да или јер је то та да шњи ре жим
Ми ло ше вић –Мар ко вић осми слио, усто -
ли чио из раз „Ми ло срд ни ан ђео”.

Има ли по бед ни ка?

По вод за на пад нај ја че вој не си ле на
све ту би ла су де ша ва ња у ко сов ском
се лу Ра чак, где су, на вод но – јер чвр -
стих до ка за за то још увек не ма, срп -
ска по ли ци ја и вој ска по чи ни ле масакр
над ци вил ним ал бан ским ста нов ни -
штвом.

Оно што су не по бит не чи ње ни це,
је сте да су бом бар де ри, бес пи лот не

ле те ли це и ра ке те на на шем не бу про -
ве ли два и по ме се ца, а то ком тог
ата ка, из вр ше ног без са гла сно сти Са -
ве та без бед но сти УН, по ги ну ло је око
две и по хи ља де љу ди и ра ње но око
5.000. Ме ђу њи ма има при пад ни ка
по ли ци је и вој ске, али и гра ђа на, јер
су нај пре на пад ну ти вој ни ци ље ви, да
би си па ње бом би би ло на ста вље но и
по при вред ним и ци вил ним објек ти -
ма, као што су фа бри ке, шко ле, уста -
но ве кул ту ре, ме диј ске ку ће...

Јед но став но је не мо гу ће из ра чу на ти
ште ту ко ја је пу сто ше њем из ва зду ха
СРЈ на чи ни ла НА ТО али јан са. Про це -
не се кре ћу од три де сет, па и до три пут
ви ше ми ли јар ди аме рич ких до ла ра.
Што се дру ге стра не ти че, по ги ну ла су
два вој ни ка НА ТО-а, сру ше на су по
два ави о на и хе ли коп те ра и обо ре но је
сто ти нак ле те ли ца и ра ке та.

Ста нов ни ци Ср би је са да по ми сле
да су у не ка квом ко шма ру ка да чу ју
име на Ха ви је ра Со ла не (та да ген сек
НА ТО-а) и Ве сли ја Клар ка (он да шњи
ко ман дант НА ТО сна га у Евро пи). Али
гра ђа ни се на је же или им про ра ди бес
по што не ко ишта по зи тив но ка же и о
глав но ко ман ду ју ћем у на шој зе мљи –
Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу.

Та да шњи пред сед ник СРЈ пот пи -
сао је 10. ју на 1999. го ди не у Ку ма но -
ву вој но тех нич ки спо ра зум о по вла -
че њу ју го сло вен ске вој ске и по ли ци је
с Ко со ва, а он да је „за жи ве ла” и Ре зо -
лу ци ја 1244, ко јом се Ср би ји га ран -
ту је су ве ре ни тет над КиМ. Ми ло ше -
вић је про гла сио пре ко на ци о нал не
те ле ви зи је по бе ду. Али ства ри су де -
фак то из гле да ле дру га чи је – над ју -
жном по кра ји ном ус по ста вљен је про -
тек то рат УН, под ди рект ном упра вом
УН МИК-а и КФОР-а.

Ре зул тан та ова ко по ста вље не си ту -
а ци је на те ре ну би ла је ак ци ја Скуп -
шти не Ко со ва, ко ја је 17. фе бру а ра
2008. го ди не про гла си ла не за ви сност

По кра ји не од Ре пу бли ке Ср би је. Ни
та да шња, а ни са да шња срп ска власт
ову од лу ку не при зна је.

То ком рат них деј ста ва с Ко со ва је
из бе гло не ко ли ко сто ти на хи ља да Ал -
ба на ца, а по њи хо вом за вр шет ку
200.000 Ср ба и дру гих не ал ба на ца.

Нај ја чи зе мљо трес

Пан че во је стра шно на стра да ло. Пре
све га ми сли мо на љу де. Тро ји ца мла -
ди ћа су би ла у по го ну Енер га не у Ра -
фи не ри ји ка да је по стро је ње по го ди -
ла бом ба. Сва тро ји ца су по ги ну ла.

Бе жи вот на те ла тро ји це офи ци ра
про на ђе на су на по зи ци ји ба те ри је
про тив ва зду шне од бра не код Омо љи -
це по што је по го ђе на да ле ко мет ним
хи цем НА ТО-а.

Пр ви про јек тил ко ји је пао на наш
град ра зо рио је „Утву”. За тим су по га -
ђа не и фа бри ке у ју жној ин ду стриј -
ској зо ни, ку ће, ка сар не... По тре сна су
све до че ња оних љу ди крај ко јих су па -
да ле бом бе. Је дан од њих, та да вој ник
у ре зер ви, до жи вео је да пр ве ве че ри
по што је до шао у ка сар ну „Ае ро дром”
на, ка ко се ка сни је ис по ста ви ло, сто -
ти нак ме та ра од зе му ни ца у ко ји ма су
би ли ре зер ви сти – пад не бом ба.

– Све се тре сло око и из над нас.
Као не ка кав нај ја чи зе мљо трес. А звук
– пр во је фи јук ну ло та ко сна жно да
смо се ухва ти ли за уши, а он да тре -
сну ло: по па да ли смо. Ка да су не ки
мла ђи вој ни ци уз ври ске кре ну ли да
из ла зе из зе му ни ца, хва та ли смо их
за упр та че, „ту кли” по шле мо ви ма и
оба ра ли на зе мљу. Су тра дан смо ви -
де ли кра тер на ме сту где је не ка да
био ра дар ски си стем. Те исте ве че ри
– исти ко шмар. Па ла је још јед на
бом ба: на пра ви ла је ру пу по сред оне
пр ве – при се ћа се овај Пан че вац.

Све у куп но – ужас. Не по но вио се
ни ко ме ни ка да.

С. Трај ко вић



слаб над зор над
мла ди ма од
стра не оних ко -
ји би тре ба ло да
уче ству ју у њи -
хо вом вас пи та -
ва њу. На при -
мер, ка ко
об ја сни ти да се
че тр на е сто го -
ди шња де вој ка
ба ви про сти ту -
ци јом”, пи ше
из ме ђу оста лог
у овој ин фор -
ма ци ји.

Сре ди на пе -
де се тих го ди на
про шлог ве ка,
ка да је иза шао
овај број „Пан -
чев ца”, би ло је

ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Депонија у срцу насеља.

У Косте Абрашевића на Стрелишту, ових дана

Снимио: Александар Живковић

Петак, 22. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Гу сти го до ви
Про шло је де сет го ди на от ка ко је ис те као рок за усва ја ње Пред -
ло га за ко на о фи нан си ра њу Вој во ди не. И, у вре ме пи са ња овог
тек ста, сти гао је до по сла ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср -
би је, по што га је на днев ни ред ста ви ла Ма ја Гој ко вић, пред сед -
ни ца нај ви шег за ко но дав ног те ла у др жа ви.

У та квим слу ча је ви ма ра ни је ни је би ло ди ле ме да ли ће пред -
лог за ко на про ћи рас пра ву и би ти усво јен. Ипак, са да је има: Вла -
да РС да ла је не га тив но ми шље ње о том пред ло гу, али и о Пред -
ло гу ре зо лу ци је о Вој во ди ни. У обра зло же њу сто ји да по је ди ни
мо мен ти ко ји се по ја вљу ју у Ре зо лу ци ји мо гу у бу дућ но сти би ти
раз лог за устав не про ме не, а ка да се ра ди о за ко ну, ре че но је да
та кав пред лог мо же де ста би ли зо ва ти бу џет Ср би је. По сле ова квих
ста во ва из вр шне вла сти, до ду ше нео ба ве зу ју ћих, те шко да ће ствар
про ћи.

Где су мо гу ће ква ке: 1. скуп штин ску рас пра ву о овим те ма ма
ори ги нал но је пред ло жио, ба рем на па пи ру, опо зи ци о ни ЛСВ Не -
на да Чан ка, ма да он, ина че по ро ђе њу Пан че вац, то ма ло по ри че,
ма ло не; 2. у то ку је бој кот опо зи ци о них по сла ни ка, па не ће има -
ти ко да ка же ли га ши ма да су по ста ли део вла да ју ће ко а ли ци је.
Због ово га, као и чи ње ни це да су и у по кра ји ни и у ре пу бли ци на
вла сти љу ди из исте стран ке, не ло гич но зву чи да је Вла да пред ло -
гу ре кла „стоп”, а да га је пред сед ни ца Скуп шти не ста ви ла на
днев ни ред.

Ча нак ко Ча нак: у по ку ша ју да зву чи шме кер ски, ре као је да
се пред лог баш са да на шао на днев ном ре ду због његове јак не у
ко јој је Ма ја Гој ко вић спа ва ла 1978, што је „створило вечиту
везу”. Он да је озбиљ ним то ном ка зао да се бо ри 29 го ди на да
овај пред лог за ко на дође на днев ни ред и да не ће да ула зи у то
за што је са да пред посла ни ци ма.

Иден тич не ства ри де ша ва ле су се и у вре ме ду го го ди шње вла -
да ви не ДС-а на свим ни во и ма: по кра јин ска вла да усво ји текст тог
за ко на, а ка да тре ба да се по ја ви пред по сла ни ци ма у Бе о гра ду –
ни шта од ње га, што је зна чи ло да је и он да шња од лу ка вој во ђан -
ског по ли тич ког вр ха би ла ни штав на.

За што је ва жан Пред лог за ко на о фи нан си ра њу АП Вој во ди не:
због по тре бе да по сто ји кон зи стент ност фи нан си ра ња По кра ји не
и ти ме и си гур ност и ау то ном ност ње не ка се, од чи јег са др жа ја
за ви си и да ли ће се, на при мер, на ћи но вац за ва жне ин ве сти ци -
је у на шем гра ду.

Ако је ве ро ва ти Чан ку, ис па де да се ра ди о нај ду го веч ни јем
пред ло гу за ко на, што му не иде у при лог: тре ба да не ста не ве ли ко
П, а да оста не ве ли ко З.

*  * *
Кад смо већ код на шег су гра ђа ни на, пи та ње за ми ли он до ла ра: ко
је ја чи – не ка да шњи фла у ти ста Не над Ча нак или не ка да шњи глу -
мац, а са да остра шће ни по ли ти чар Сер геј Три фу но вић?

*  * *
РТС. Те ле ви зи ја ра ни је по зна та и под код ним име ном ТВ Бе о -
град 1.

У вре ме Сло бо да на Ми ло ше ви ћа би ла је ње го ва про па ганд на
ма ши не ри ја, а ТВ ба сти ља за опо зи ци ју, ко ју је та да пред во дио
ДС. На не сре ћу, то ком НА ТО бом бар до ва ња, ко је је по че ло пре
рав но два де сет го ди на, смрт но су стра да ле на ше ко ле ге из ноћ не
сме не – љу ди што ни су има ли ни ка кве ве зе са уре ђи вач ком
полити ком.

По што су де мо кра те пре у зе ле власт, он да шња опо зи ци ја РТС је
на зи ва ла „ла жо ви зи јом” и го во ри ла да „ме диј ски мрак ни ка да
ни је био гу шћи”, а ис пред те ме диј ске ку ће ор га ни зо ва ни су и
про те сти.

Ни шта се ни са да ни је про ме ни ло: опо зи ци ја, не ка да шња власт,
одр жа ва ску по ве ис пред исте згра де, а они ма ко ји у њој ра де се
зви жди. По ло шем ће РТС нај ду же упам ти ти уче ни ци јед не бе о -
град ске гим на зи је.

Уо ста лом, на ше дру штво је то ли ко по ла ри зо ва но да се гле да ју
„Пинк” и „Хе пи”, или Н1. Ко ме тре ба ова кав РТС.

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.

Зву чи не ве ро ват но, али је исти ни то:
из вр ши те љи не по сто је у Ср би ји од
пре не ко ли ко го ди на, не го мно го ду -
же – још од пе де се тих го ди на про -
шлог ве ка. Је ди на раз ли ка у од но су
на да на шње вре ме је сте што су не ка -
да би ли за ду же ни са мо за на пла ту по -
ре за. Ме ђу тим, и та да су, као и да нас,
пле ни ли, а по том и при нуд но про да -
ва ли имо ви ну свих ко ји су за не ма ри -
ва ли ову оба ве зу.

Ово се ви ди из ин фор ма ци је об ја -
вље не у „Пан чев цу” број 160, об ја вље -
ном 6. ја ну а ра 1956. го ди не. Ту пи ше
да су из вр ши те љи они ма ко ји ни су
пла ћа ли по рез на вре ме пле ни ли ау -
то мо би ле, ра дио-апа ра те,
ала те и дру гу имо ви ну.
Ни су ште де ли ни по љо -
при вред ни ке. Од њих су
узи ма ли ку ку руз, пше ни -
цу итд.

У „Пан чев цу” број 160
мо гло се про чи та ти и да
је сре ди ном пе де се тих го -
ди на про шлог ве ка је дан
од без бед но сних про бле -
ма у на шем гра ду био ма -
ло лет нич ки кри ми нал.
Ње го ви ак те ри би ли су
де ца раз ве де них ро ди те -
ља, пре те жно из си ро ма -
шних по ро ди ца, али би -
ло је и оних чи ји су оче ви
и мај ке спа да ли у до бро -
сто је ће.

Као је дан од узро ка
ма ло лет нич ког кри ми -
на ла на ве де на је же ља за
ла ким жи во том и аван -
ту ри змом.

„За што би ина че де ца
из до бро си ту и ра них

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

вре ме ко му ни стич ко-марк -
си стич ке ин док три на ци је
на шег дру штва. О то ме све -
до чи по да так да су на пр вој
стра ни „Пан чев ца” број 160
об ја вље на чак два тек ста у
ко ји ма је ис так ну та по тре ба
из у ча ва ња марк си зма, си сте -
мат ског иде о ло шко-по ли -
тич ког ра да с мла ди ма и
јача ња ути ца ја Са ве за ко му -
ни ста.
Та да шњи „Пан че вац” об ја -

вљи вао је и тек сто ве са спољ -
но по ли тич ком те ма ти ком ко -
ји су би ли „на ли ни ји”
иде о ло шко-по ли тич ке ори -
јен та ци је на шег дру штва. Пре
не го што је Ти то оти шао у по -
се ту Егип ту, у „Пан чев цу” је
об ја вље на ре пор та жа о тој зе -

мљи чи ји ау тор је са ус хи ће њем пи -
сао о ње ним до стиг ну ћи ма од ка да је
пред сед ник те др жа ве по стао Га мал
Аб дел На сер.

У „Пан чев цу” број 160 об ја вљен је и
текст о нео бич ним до га ђа ји ма ко ји су
се де си ли дво ји ци на ших су гра ђа на.
Пр вом су два уче ни ка јед не пан че вач -
ке основ не шко ле вра ти ла ње гов нов -
ча ник с нов цем ко ји је из гу био на ули -
ци, а дру ги се жа лио на не кул тур но
по на ша ње мла де пу бли ке у Кул тур ном
цен тру на јед ном кул тур ном до га ђа ју.

Ина че, „Пан че вац” из пе де се тих го -
ди на про шлог ве ка ко штао је де сет
ди на ра, имао је са мо шест стра на, а
ре дак ци ја на шег ли ста та да се на ла -
зи ла у Ули ци Жар ка Зре ња ни на 14,
на ме сту где је да нас про дав ни ца
„Аро ма”.

М. Глигорић

поро ди ца по чи -
ња ла да кра ду,
шта би био раз -
лог да по је дин ци
бе же из ро ђе не
зе мље у не из ве -
сност, ве ру ју ћи
да је жи вот у дру -
гим др жа ва ма
она кав ка кав је
при ка зи ван на
филм ском плат -
ну и на стра ни ца -
ма стри по ва? Је -
дан од усло ва за
ства ра ње пре -
ступ ни ка је и

ИЗ ВР ШИ ТЕ ЉИ ПО СТО ЈА ЛИ 
И ПРЕ ПЕ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА
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Од градских власти
зависи на који начин
ће бити употребљена
топла вода из будуће
гасне електране

Сви зна мо да ва зду ха у Пан че -
ву не здра вим чи не чађ и пра -
шка сте ма те ри је ко је на ста ју
са го ре ва њем у ин ду стриј ским
ло жи шти ма и у ку ћа ма то ком
греј не се зо не.

Ло кал на са мо у пра ва по ку -
ша ва да ре ши овај про блем га -
си фи ка ци јом, али гра ђа ни и
да ље не же ле да за ме не угаљ и
др ва еко ло шки при хва тљи вим
га сом. Раз лог је јед но ста ван –
скуп је.

Исти на, це на при род ног га -
са при хва тљи ва је за по тро ша -
че (ма кар док не по ску пи), али
тро шко ви при кључ ка од ско ро
хи ља ду евра по до ма ћин ству
де лу ју обес хра бру ју ће, па Пан -
чев ци, иа ко има ју за вид ну га -
сну мре жу, и да ље с ва зду хом
уди шу чвр сте че сти це.

Како су Руси ушли у причу

Пре ви ше од че тр де сет го ди -
на на ша је па мет из не дри ла
иде ју да се у Пан че ву, у окви -
ру ју жне зо не, из гра ди ТЕ –ТО
(тер мо е лек тра на на гас), ко ја
би, по ред стру је, про из во ди -
ла и то плу во ду за по тре бе
ин ду стри је и гре ја ње ста нов -
ни штва. Са мим тим сма њио
би се број ло жи шта у гра ду
од но сно еми си ја опа сних

мате ри ја. Ме ђу тим, од тог
про јек та се, нај ве ро ват ни је,
од у ста ло...

При ва ти за ци јом НИС-а мно -
ге окол но сти су се про ме ни ле,
али не и ква ли тет ва зду ха –
бар ка да је реч о че стич ном

за га ђе њу. Од 2009. го ди не Ру -
си ин ве сти ра ју но вац у нафт -
ни сек тор – ка ко у про из вод -
њу, та ко и у пре ра ду, и оно што
де це ни ја ма ни смо би ли спо -
соб ни да ура ди мо са ми, они су
по че ли да ре а ли зу ју у ве о ма
крат ком ро ку. Са да су по че ли
да ула жу и у енер гет ски сек -
тор, па је та ко и ТЕ –ТО до шао
на ред. Исти на, као ру ска, а не
на ша при ча.

У пр ви мах би ло је пред ви -
ђе но да ову елек тра ну гра ди -

мо за јед но: Ки рил Крав чен ко,
та да шњи ге не рал ни ди рек тор
НИС-а, пре се дам го ди на твр -
дио је да ће у по ди за њу ТЕ –ТО
уче ство ва ти они и ЕПС.

Ме ђу тим, Ру си су бр зо уста -
но ви ли да им се ви ше ис пла ти

да ра де са ми. Из игре је из ба -
чен ЕПС и у ре а ли за ци ју овог
про јек та укљу чио се ни ма ње
ни ви ше не го ру ски енер гет -
ски ги гант „Га спром енер го -
хол динг”. Остао је укљу чен и
НИС, али он је прак тич но ру -
ска ком па ни ја.

Та ко је 7. мар та по че ла из -
град ња ду го че ка ног ТЕ –ТО...

Ми смо на потезу

Кад поч не да ра ди – већ са да
се зна – ва здух ће би ти знат но
чи сти ји. А што се гре ја ња гра -
да ти че, по треб но је ура ди ти
озбиљ ну сту ди ју из во дљи во сти
ко ја ће да ти ја сну тех нич ку и
еко ном ску оправ да ност та квог
по ду хва та. На рав но, из град ња
то пло вод не мре же кроз обод -
на на се ља То по лу и Вој ло ви цу,
где се на ла зе по ро дич не ку ће,
бе сми сле на је, јер то пли фи ка -
ци ја на се ља овим си сте мом
има сми сла је ди но ако су у то
укљу че не ви ше спрат ни це и јав -
не уста но ве (шко ле, бол ни це...).
Оно што се већ са да зна, је сте
да ће то пле во де за цен трал но
гре ја ње би ти.

– Не ма сум ње да ће ТЕ –ТО
Пан че во има ти од ре ђе не мо -
гућ но сти да ви шко ве то плот не
енер ги је упу ти ка град ском кон -
зу му. Да ли ће по сто ја ти за ин -
те ре со ва ност гра да Пан че ва и
гра ђа на и да ли ће се по го ди ти
ко мер ци јал ни усло ви, то је не -
што о че му ће се још раз го ва -
ра ти у на ред ном пе ри о ду.
Кључ но је обез бе ди ти си гу р -
ног куп ца. Ако бу де по сто ја ло
ин те ре со ва ње и ако те р мо е лек -
тра на у свом ре жи му ра да бу -
де мо гла да обез бе ди до вољ но
то пле во де, он да је то сце на -
рио ко ји је пот пу но мо гућ –
ре као је Ан тић за „Пан че вац”.

Да кле, на по те зу је ло кал на
са мо у пра ва. Струч ња ци су јед -
но гла сни да град, ко ји се ши -
ри, тре ба да ис ко ри сти шан су
и на ђе сред ства да се из гра ди
мре жа то пли фи ка ци је у оним
де ло ви ма Пан че ва где за то по -
сто ји еко ном ска ра чу ни ца.

Ру си му дро ћу те. Не зва нич -
но, они су за до вољ ни оним што
су за по че ли, а за оста ло –
видеће мо.

З. Станижан

ВИШЕСТРУКО ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ БУДУЋЕ ТЕ–ТО

НАША КОРИСТ ОД РУСА

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА ЛОВАЦА

Не ме ња се тим ко ји до би ја

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Концерт на поклон
Панчевцима

У дворани Културног центра
Панчева у петак, 22. марта,
од 20 сати, биће одржан кон-
церт браће Теофиловић и
Мирослава Тадића.

Ратко и Радиша Теофило-
вић су јединствени извођа-
чи древне српске и балкан-
ске вокалне музике која са-
жима векове традиционал-
ног музичког наслеђа и ево-
цира дух целокупног регио-
на. Многе од песама које из-
воде биле су скривене дубо-
ко у колективном памћењу
народа, а многе сасвим за-
борављене или сачуване са-
мо у фрагментима.

Мирослав Тадић је гита-
риста, композитор, аранжер
и педагог. Један је од наших
најпризнатијих, најангажо-
ванијих, најразноврснијих и
најпродуктивнијих уметни-
ка у свету.

Улаз на концерт је бес-
платан.

М. М.

У НЕ ДЕ ЉУ, 24. МАР ТА

Се ћа ње на стра да ле
вој ни ке и по ли цај це

У не де љу, 24. мар та, тач но у 11
са ти, би ће одр жа на ко ме мо ра -
ци ја ис пред спо ме ни ка вој ни -
ци ма и по ли цај ци ма из Пан че -
ва ко ји су из гу би ли жи во те то -
ком рат них су ко ба 1991–1995.
и за вре ме НА ТО агре си је.

То дор То ша Сто ја но вић,
пред сед ник Град ског од бо ра
Удру же ња бо ра ца На род но о -
сло бо ди лач ког ра та, по звао је
чла но ве по ро ди ца на стра да лих,
као и при пад ни ке удру же ња
бо ра ца и ве те ра на ко ја су ак -
тив на на те ри то ри ји на шег гра -
да и све дру ге Пан чев це ко ји
же ле да обе ле же успо ме ну на
оне ко ји ни су ви ше с на ма, да
при су ству ју овом до га ђа ју у
Град ском пар ку.

М. Г.

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 мишље њу број них
Пан че ва ца и Пан чев ки већ
и станов ни ка чи та вог ју жног
Ба на та.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -
ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па су
се са да у ње му на шли и не -
ки од нај це ње ни јих струч -
ња ка из Кли нич ког цен тра
Ср би је 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
центра Ср би је. До вољ но је
рећи 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
интер вен ци је, као и до дат -
не хи рур шке и кон сул та -
тив не пре гле де оба вља ће
др Го ран До дев ски, спе ци -
ја ли ста аб до ми нал не хи -
рур ги је из Оп ште бол ни це
Пан че во.

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

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

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

Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Да димњаци постану прошлост

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.000 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ЈЕФТИНИЈЕ ГРЕЈАЊЕ СВАКАКО

И пре не го што се из гра ди но ва греј на мре жа, то пла во да

из ТЕ –ТО мо же да се уве де у по сто је ће це ви и ра ди ја то ре.

Ти ме би цен трал но гре ја ње за са да шње ко ри сни ке по ста ло

знат но јеф ти ни је, али је крај њи циљ по ве ћа ње бро ја оних

ко ји се гре ју на ра ди ја то ре, уме сто на угаљ и др ва.

Ло вач ко удру же ње Пан че во је
у не де љу, 17. мар та, у са ли „Да -
вид”, одр жа ло из бор ну скуп -
шти ну, ко ја је би ла по де ље на
на два де ла.

У пр вом, рад ном де лу, на -
кон под но ше ња из ве шта ја о ак -
тив но сти ма у про те клих го ди -
ну да на и ди ску си је на раз не
те ме, при сту пи ло се гла са њу
за но ве ор га не. Функ ци ју пред -
сед ни ка, као је ди ни кан ди дат,

за др жао је Ми лан До зет, а иза -
бра ни су и чла но ви управ ног и
из вр шног од бо ра, као и ди сци -
плин ских ко ми си ја, ко ји су ма -
ње-ви ше оста ли у ста ром са -
ста ву.

– Не ме ња се тим ко ји до -
би ја, јер сма трам да је у про -
те кле че ти ри го ди не мно го то -
га ура ђе но, пре све га у по гле -
ду раз во ја фа за не ри ја, а ку -
пи ли смо и но ви ау то мо бил
„да чи ја да стер”. Тру ди ли смо
се и да одр жи мо ни во свих
вр ста ди вља чи, па смо их

током зи ме ре дов но при хра -
њи ва ли. Циљ нам је и да се
фо ку си ра мо на ко мер ци јал ни
лов, за ко ји по сто ји све ве ће
ин те ре со ва ње из зе мље, али и
из ино стран ства, па смо и до -
бро при хо до ва ли. Нај ви ше нам
је би ло ло ва ца из Бел ги је, Не -
мач ке, Ита ли је...  Тре нут но је
у то ку ак ци ја од стре ла ди вљих
сви ња као пре вен ти ва од мо -
гу ћег ши ре ња африч ке ку ге,

ко ја је сти гла бли зу на ше гра -
ни це с Ру му ни јом – на вео је
До зет.

На кон што је но ви-ста ри
пред сед ник по здра вио број не
чла но ве и њи хо ве го сте, при -
јат но по под не на ста вље но је
не фор мал ним дру же њем уз му -
зи ку, је ло и пи ће. Ат мос фе ру
су упот пу ни ле и ле пе де вој ке
ко је су про да ва ле ку по не за
том бо лу, али нај ве ће оду ше -
вље ње су, као и увек, иза зва ли
пе че ни пра си ћи.

Ј. Ф.

Панчево, 1999.

А на томболи Брестовчанима – прасе!



У са оп ште њу Управ ног од бо ра РТС ка же се да је РТС
ме сто за ди ја лог, али он то очи глед но ни је, а мо рао би
да бу де ме сто за ди ја лог. Нај ва жни је је да је то про шло
без ве ли ких по сле ди ца, ни је би ло жр та ва, мо гло је чу до
да се де си, до бро се за вр ши ло и то је ин ци дент ко ји тре -
ба да слу жи као опо ме на јав ном сер ви су да би тре ба ло
да обез бе ди ди ја лог и про пор ци о нал но вре ме за раз ли -
чи те љу де. Пред сед ник др жа ве мо ра да раз го ва ра са
свим ли де ри ма опо зи ци је, онај ко не ће да раз го ва ра,
сно си од го вор ност за све про бле ме ко ји на ста ну јер не -
ма ди ја ло га.

(Глу мац Ти хо мир Ста нић, те ле ви зи ја Н1, 18. март)

* * *
Но ви нар ке у Ср би ји тр пе прет ње на си љем, укљу чу ју ћи
прет ње смр ћу и си ло ва њем, али на ста вља ју да хра бро
ра де у ве о ма те шком ме диј ском кон тек сту… Оно што
озбиљ но за бри ња ва, је сте да су љу ди ко ји пре те но ви -
на ри ма охра бре ни стал ном пр ља вом кам па њом у та -
бло и ди ма и јав ним на па ди ма на но ви на ре од стра не
по је ди них по ли ти ча ра… По сто је ћа сна жна по ли тич ка
по ла ри за ци ја у др жа ви се не га тив но од ра жа ва на ме -
диј ски сек тор, ко ји се чи ни по ла ри зо ва ни ји не го ика да
пре. Пр ља ве кам па ње, за па љи ва ре то ри ка и дру ги об -
ли ци при ти са ка на но ви на ре на ста вља ју да се не га тив -
но од ра жа ва ју на рад но ви на ра и во де у не ким слу ча је -
ви ма ау то цен зу ри и обес хра бру ју но ви на ре да ра де свој
ва жан по сао.

(Ко ме сар ка Са ве та Евро пе за људ ска пра ва Ду ња Ми -
ја то вић, „Да нас”, 15. март)

* * *
Да ни је би ло ових про те ста ко ји су са да ак ту ел ни, Ср -
би ја би по че ла да за ми ре у ста њу ап со лут не по ми ре но -
сти. Оно што је ме ни зна чај но код ових про те ста, ни је
то до че га ће они до ве сти, јер бо јим се да не ће до мно го
че га до ве сти, ба рем не не по сред но. Ипак, зна чај ни су
као знак да смо жи ви, да има љу ди ко ји при ме ћу ју да
ни је до сто јан стве но ова ко жи ве ти… Мој про блем са
опо зи ци јом је што углав ном ра ди по гре шне ства ри из
по гре шних раз ло га на по гре шан на чин. Вр ти се у за ча -
ра ном кру гу те ма ко је са ма власт на ме ће, док они по ку -
ша ва ју да се над ме ћу. И он да има те то да Ђи лас пи ше
отво ре но пи смо Ву чи ћу, где му прак тич но ка же да је
из дај ник и да би он мно го бо ље ре ша вао пи та ње Ко со -
ва. Не знам ко ме мо же до не ти би ло шта до бро та вр ста
де ма го ги је.

(Но ви нар Те о фил Пан чић, пор тал 021, 14. март)

* * *

* * *
Код опозиције ме нервира то што у недостатку те особе
која се досад није компромитовала не видим некога ко
би ту испливао. Или, можда, да народ постане мање
пробирљив, јер стално тражи тог неког идеалног, па
гледа хоће ли доћи. Више не треба да се уздамо у неке
месије, већ да видимо шта сами можемо. 
Ми смо у непрестаној потрази за идеалним, а ако није
идеалан, шта ћеш бити, бели листић? Никад нисам био
бели листић. Увек бих и преко оне ствари заокружио
мање зло. Нећемо ми добити никада добро, остаје нам
увек мање зло. И помиримо се с тим.

(Но ви нар Зо ран Ке сић, „Вре ме”, 14. март)

* * *
За да так сва ке вла сти је да по ма же и раз ви ја кул ту ру и
умет ност. По го то ву вла сти ко ја се пред ста вља као не ко
ко же ли до бро свом на ро ду. У то, пре све га, спа да фи -
нан си ра ње кул тур них ин сти ту ци ја и умет нич ких про је -
ка та. Без то га ма ли на ро ди, ка кав смо ми, не ће оп ста ти,
би ће уси са ни у дру ге, ве ће кул ту ре. На дру гој стра ни,
за да так сва ког умет ни ка је да сво јим де лом ста не на
стра ну обич ног, ма лог чо ве ка и да кри тич ки са гле да ва
ствар ност.

(Ре ди тељ Го ран Мар ко вић, „Да нас”, 15. март)

* * *
Па, ја осе ћам да жи ви мо мно го бо ље, про сто осе ћам. Ја
сам ра чу нао да је то 10, 20, 30, 40, 50, 10.000, 100.000,
500.000, је дан ми ли он и два ми ли о на пу та, али ево го -
спо ђа Бр на бић је до шла до ци фре од 46 ми ли о на. Ја ве -
ру јем да је она то пре ци зно из ра чу на ла. Са мо, ка ко ми то
не осе ћа мо, не ки ће пи та ти. Па не осе ћа мо про сто за то
што смо ми због то ли ког по бољ ша ња у ра ју, а у ра ју ви
пот пу но гу би те пред ста ву где сте, шта сте.

(Ре ди тељ Здрав ко Шо тра, еми си ја „24 ми ну та”, 16. март)
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КОНЦЕПТ

ОДР ЖА НО СЕД МО ОКУ ПЉА ЊЕ ГРА ЂА НА

Да нам се врате деца која су отишла

АПЕЛ НА РОД НЕ СТРАН КЕ

Из гра ди мо 
би ци кли стич ку ста зу

Је лић про фе сор ски,
народна посланица
Ма ри ни ка Те пић
ватре но

Ве ли ки број гра ђа на оку пио се
ис пред Кул тур ног цен тра на
Кор зоу, 15. мар та, на сед мом
про те сту „1 од 5 ми ли о на”. Го -
вор ни ци су овог пу та би ли на -
став ник ге о гра фи је Бра ни слав
Је лић, Вла дан До бро са вље вић
и на род на по сла ни ца Ма ри ни -
ка Те пић.

Је лић, бив ши ди рек тор шко -
ле „Иси до ра Се ку лић”, ка зао
је да у сно ви ма ви ди по вра так
у Пан че во из ино стран ства де -
це ко јој је пре да вао, а ме ђу њи -
ма је два де се так док то ра на у -
ка. По ње му, не га тив на се лек -
ци ја од 2000. го ди не на о ва мо
на пра ви ла је Ср би ју та квом ка -
ква је сте и до дао да ће гла са ти
за сва ко га ко ће де ци до не ти
бо љи так.

Вла дан До бро са вље вић је ре -
као да се у на шој зе мљи по на -
вља ју да ни као у фил му „Дан

мр мо та”, уз стан дард љу ди из
африч ких зе ма ља. На гла сио је
да се у мно го гра до ва хра бри
љу ди на ла зе на ули ца ма јер не
же ле да бу ду уз власт, па су од -
лу чи ли да јој по ру че да им је
до ста све га.

Нај то пли је је при мље на на -
ша су гра ђан ка Ма ри ни ка Те пић.
Ка за ла је да „власт ова ко ви ше
не ће мо ћи”, да се гра ђан ке и
гра ђа ни Пан че ва ви ше не ће сти -
де ти, те да ће се по је дин ци из
са да шње вла сти, ка да се она про -
ме ни, „бра ни ти мо жда са

слободе”. По зва ла је при сут не
да 13. апри ла до ђу у Бе о град.

Про тест на шет ња по гра ду
за вр ше на је ис пред Кул тур ног
цен тра Пан че ва, на чи ја вра та
су из ле пље не по ру ке да се та
уста но ва кул ту ре убу ду ће зо ве
по глум цу Не бој ши Гло гов цу.

Ажу ри ра ње би рач ких
спи ско ва по ста ло
важан по сао за
држав не слу жбе ни ке

Чи та о ци на шег ли ста си гур но
се се ћа ју ру бри ке „Ма тич не
књи ге” у ко јој су об ја вљи ва ни
по да ци о умр ли ма, скло пље -
ним бра ко ви ма и ро ђе ни ма.

Ње не ма већ три ме се ца јер
је по чео стро го да се при ме њу -
је За кон о за шти ти по да та ка о
лич но сти.

Ре ал но ста ње

Мно го на ших су гра ђа на и су -
гра ђан ки нам се у про шло сти
обра ћа ло да об ја ви мо по но во
име тек ро ђе ног де те та по што
су се пот кра да ле гре шке у ма -
ти чар ској слу жби Град ске упра -
ве. Од сад, из гле да, гре ша ка не -
ће би ти, по го то во ка да се ра ди
о умр ли ма.

На и ме, у ме ди ји ма се у по -
след ње вре ме че сто по ја вљи -
ва ла те ма би рач ких спи ско ва,
од но сно њи хо вог „че шља ња”
и до во ђе ња у ре ал но ста ње.
Раз лог је ја сан: ако се по зив
на из бо ре по ша ље на адре су
пре ми ну ле осо бе, уку пан број
гла са ча се по ве ћа ва, па са мим
тим ни про цен ти иза шлих нису

огле да ло ствар но сти. Да не
гово ри мо о мо гућ но сти ма
мани пу ла ци ја... По ли ти ка је
чу до.

Ажу ри ра ње би рач ких спи -
ско ва по ста ло је ва жан по сао
за др жав не слу жбе ни ке: по -
треб но је вре ме да се из бри шу
пре ми ну ли и све до ве де у ред.
До ско ра су по да ци би ли раз -
ме њи ва ни по штом, а по зна то
је ко ли ко је то не по у зда на ва -
ри јан та раз ме не. По што ис ти -
че дру га де це ни ја 21. ве ка, са -
свим је нор мал но да се сви слу -
же IT тех но ло ги ја ма.

Та ко је, пре но се аген ци је и
ме ди ји, не дав но уве де но елек -
трон ско ажу ри ра ње умр лих
ли ца.

Из ве штај о смр ти

То се, на рав но, од но си и на ло -
кал не са мо у пра ве, па је на Град -
ској упра ви Пан че ва да се ба -
ви сре ђи ва њем пан че вач ког би -
рач ког спи ска. Она то оба вља
по мо ћу Упут ства за спро во ђе -
ње За ко на о је дин стве ном би -
рач ком спи ску. У јед ном од
чла но ва тог ак та сто ји да „Ми -
ни стар ство др жав не упра ве и

ло кал не са мо у пра ве пре у зи ма
по дат ке из Ре ги стра ма тич них
књи га ко ји се од но се на чи ње -
ни цу смр ти”.

По ме ну то ми ни стар ство пра -
ти и све дру ге про ме не ко је
има ју зна чај за ажу ри ра ње би -
рач ког спи ска, па кад год до
њих до ђе, др жав ни слу жбе ни -
ци их до ста вља ју ло кал ним са -
мо у пра ва ма, тј. ма ти чар ским
слу жба ма.

Овај про цес је дво сме ран. По -
сту пак је та кав да, ре ци мо, пан -
че вач ки ма ти ча ри име пре ми -
ну ле осо бе упи су ју у ма тич ну
књи гу умр лих, ко ја се већ на ла -
зи у Ре ги стру ма тич них књи га,
па кли ком на кон крет ну ико ни -
цу, чи ји је на зив „Из ве штај за
ЈБС”, ша љу по дат ке Ми ни стар -
ству др жав не упра ве и ло кал не
са мо у пра ве. За тим, та ко ђе елек -
трон ским пу тем, већ дан-два по
пре у зи ма њу по да та ка слу жбе -
ни ци Ми ни стар ства из ве шта ва -
ју ло кал не слу жбе ко је се ба ве
би рач ким спи ском да је од ре -
ђе на осо ба чи је је ме сто пре би -
ва ли шта та ло кал на са мо у пра -
ва – пре ми ну ла. Тзв. из ве штај о
смр ти је основ за бри са ње из
би рач ког спи ска.

До бро зву чи, а при том и за -
вр ша ва по сао. Бит но је све до -
ве сти у ред.

НО ВО СТИ У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

БРИ СА ЊЕ УМР ЛИХ Е-ПУ ТЕМ

У про је кат опре ма ња
се вер не зо не треба
до да ти нову став ку

Пред сед ник Ме сног од бо ра Ја -
бу ка и члан Град ског од бо ра
На род не стран ке Пан че во Ра -
до мир Ор ло вић ука зао је на то
да по сто ји ве ли ка по тре ба за
из град њом би ци кли стич ке ста -
зе од Пан че ва пре ма се вер ној
ин ду стриј ској зо ни и Ја бу ци.

– На ја буч ком пу ту се на ла зи
„Утва”, као и не ко ли ко ве ли ких
при ват них фир ми, па је по тре -
ба за би ци кли стич ком ста зом
све ве ћа. Ло гич но би би ло да се
у про је кат ин фра струк тур ног
опре ма ња се вер не зо не до да и
став ка ње не из град ње. Пред ла -
же мо да се то учи ни у две фа зе:
у пр вој фа зи из гра ди ти део од
Пан че ва до се вер не зо не од но -
сно до спо ме ни ка „Стра ти ште”,

а у дру гој фа зи до Ја бу ке. Спо -
мен-ком плекс „Стра ти ште” на -
ла зи се на са мо 800 ме та ра од
скре та ња за ин ду стриј ску зо ну,
та ко да же ли мо да пру жи мо
мо гућ ност да што ви ше љу ди
до ђе до спо ме ни ка под ви дом
ре кре а ци је и ту про ве де не ко
вре ме на све жем ва зду ху – рекао
је Ор ло вић.

Он до да је да се у раз ви је -
ним европ ским зе мља ма гра -

ђа ни сти му ли шу да на по сао
од ла зе би ци клом, ка ко би се
сма њи ло за га ђе ње. Сма тра и
да во жња би ци кла по зи тив но
ути че на це ло ку пан људ ски ор -
га ни зам, да сма њу је стрес и
по пра вља рас по ло же ње.

Из град њом би ци кли стич ке
ста зе Пан чев ци би до би ли мо -
гућ ност без бед ног и бес плат -
ног од ла ска на по сао, а Ја бу -
ча ни до гра да.

СТРА ТЕ ГИ ЈА ЗА ПРИ ВЛА ЧЕ ЊЕ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА

Почело ан ке ти ра ње
Град ска упра ва Пан че ва оба -
ве шта ва гра ђа не да је у то ку
ан ке ти ра ње при вред них су бје -
ка та на те ри то ри ји на шег гра -
да по во дом из ра де Стра те ги је
за при вла че ње ин ве -
сти ци ја.

Циљ из ра де овог до -
ку мен та је уна пре -
ђе ње и по бољ ша ње
усло ва за ре а ли за ци -
ју ин ве сти ци ја, пре
све га до ма ћих. Уче -
шћем у ан ке ти при -
вред ни су бјек ти
има ју при ли ку да да -
ју сво је ми шље ње и су -
ге сти ју, ко ји ће пред ста -
вља ти смер ни це за из ра ду овог
стра те шког до ку мен та и на ред -
не ак тив но сти ло кал не са мо у -
пра ве.

Упит ник се мо же по пу ни ти
елек трон ским пу тем на ин тер -
нет пре зен та ци ји Гра да
www.pancevo.rs, тј. на лин ку
http://www.pancevo.rs/privre-

da/upitnik-strategija-pri-
vlacenja-investicija/.
Мо же се и по пу ни ти,

од штам па ти и до ста -
ви ти на адре су: Град -

ска упра ва гра да Пан -
че ва, Се кре та ри јат за
при вре ду и еко ном -
ски раз вој, Трг кра -
ља Пе тра I број 2–4.

Град ска упра ва уна -
пред за хва љу је сви ма ко -

ји уче ству ју у овој ан ке ти,
јер ће ти ме да ти ва жан до при -
нос са гле да ва њу тре нут ног ста -
ња и по тре ба сек то ра ми кро,
ма лих и сред њих пред у зе ћа.

ПРО ЈЕ КАТ „ПА ТРА ЖИ”

Јав ни но вац 
за јав ни ин те рес

Ка ко су ор га ни за то ри на ја ви -
ли, за вр шни до га ђај про јек та
„ПА тра жи”, по све ћен уче шћу
гра ђа на Пан че ва у при пре ми,
пра ће њу ре а ли за ци је и оце њи -
ва њу град ског кон кур са за су -
фи нан си ра ње из ра де ме диј ских
са др жа ја, тре ба да се одр жи у
ка феу „Ку пе” у че твр так, 21.
мар та, у 19 са ти.

Као го вор ни ци су на ја вље ни
ак те ри и ау то ри про јек та –
Алек сан дра Срећ ко вић, ре а ли -

за тор ис тра жи ва ња, и Ми ро -
слав То до ро вић из Удру же ња
гра ђа на за оп шту кул ту ру и
сло бод но ин фор ми са ње „Ом -
ни бус”. Ор га ни за тор је Гра ђан -
ска ак ци ја Пан че во, у са рад њи
с Не за ви сним удру же њем но -
ви на ра Ср би је, „Слав ко Ћу ру -
ви ја фон да ци јом” и BIRN-ом
Ср би ја, уз по др шку Европ ске
уни је, од но сно ње но фи нан си -
ра ње про јек та „Јав ни но вац за
јав ни ин те рес”.

Страну припремио
Синиша 

Трајковић
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НА ТО бом бар до ва ње СРЈ почело је 24.
мар та 1999. Пр ве бом бе у на шем гра -
ду по го ди ле су фа бри ку ави о на „Утва”,
„Азо та ру”, „Пе тро хе ми ју” и Ра фи не -
ри ју. За 78 да на бом бар до ва ња Пан че -
во је га ђа но 28 пу та. Из над гра да су
та да за бе ле же не де сет и по хи ља да пу -
та ве ће кон цен тра ци је кан це ро ге них
ма те ри ја ко је мо гу да про у зро ку ју сла -
бље ње иму но ло шког си сте ма, раз не
вр сте ту мо ра, спон та не по ба ча је и уро -
ђе не ма не код де це, као и не из ле чи ве
бо ле сти нер вног си сте ма и је тре.

Иа ко на ши су гра ђа ни сма тра ју да су
до бро про шли, с ми ни мал ним бро јем
жр та ва, по сле ди це се и да ље осе ћа ју.
Пи та ли смо их ко је је њи хо во пр во се -
ћа ње на бом бар до ва ње 1999. го ди не.

УГЉЕ ША НО ВА КО ВИЋ, пен зи о нер:
– Био сам на рад ном ме сту. Ни сам

мо гао да ве ру јем шта се де ша ва. Био
сам за те чен. Се ћам се пр ве бом бе,
ко ја је по го ди ла „Утву”. Све у све му,
ја ко не при јат но осе ћа ње и страх.

СНЕ ЖА НА ВОЈ КА, пен зи о нер ка:
– Про шло је два де сет го ди на од

та да. Де ца су би ла са оцем, збри ну -
та, а ја сам мо ра ла да де жу рам. Би -
ла сам на рад ном ме сту у При вред -
ној бан ци, да на шњој По штан ској ште -
ди о ни ци. Ни сам се упла ши ла. Би ла
сам на кро ву с ко ле гом, ску пља ли
смо ге ле ре. Али ако за не ма ри мо тај
до га ђај, та вре ме на су би ла мно го
бо ља и леп ша. 

СЛА ЂАН МИТ КО ВИЋ, пред у зет ник:
– Бом бе су пу ца ле на све стра не.

Дан на кон бом бар до ва ња „Утве” оти -
шли смо у ба њу Вруј це, где смо про -
на шли скло ни ште. На кон бом бар до -
ва ња смо се вра ти ли у Пан че во, али
тра у ме су оста ле.

УРОШ КУ РУЦ, рад ник:
– Тре ба ло је да тог да на про дам

фла ше и кар то не. Око осам са ти су
па ле пр ве бом бе. Сви су би ли упла -
ше ни. Мо ра ли смо да се са кри је мо у

скло ни шта. Ми ста ри ји ни смо осе ти -
ли по сле ди це, али ве ру јем да де ца је -
су. Ми слим да је то бом бар до ва ње
про у зро ко ва ло мно ге бо ле сти.

МА РИ ЈА НА ДИМ КОВ СКИ, 
слу жбе ни ца:

– Пр во че га се се ћам је звук си ре -
на. У том тре нут ку сам би ла с деч -
ком. Ве о ма стре сан и тра у ма ти чан
до га ђај. Али тај страх и та си ту а ци ја
удру жи ли су љу де. Та да смо се ви ше
дру жи ли и бо ље сла га ли.

ДА РИН КА ЈО ВА НО ВИЋ, 
ко шар ка шки тре нер:

– За бом бар до ва ње ме ве зу ју ја ко
ру жна се ћа ња и осе ћа ња. Има ла сам
не пу них је да на ест го ди на. Се ћам се
пр ве но ћи. Ни смо ишли у скло ни -
ште, би ли смо код ком ши ни це у при -
зе мљу. Стра шне сце не.

Ан ке ти ра ли: Гло ри ја Сто ја но вић и
Алек сан дар Ста ни шко вић

У. КУРУЦС. МИТКОВИЋ М. ДИМКОВСКИ Д. ЈОВАНОВИЋ

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ОД ПОЧЕТКА БОМБАРДОВАЊА: КО ЈЕ ЈЕ ВА ШЕ ПР ВО СЕ ЋА ЊЕ?

Страх је удру жио љу де

С. ВОЈКАУ. НОВАКОВИЋ

ХРОНИКА

Бан кар ска га ран ци ја на
70,7 ми ли о на ди на ра

Град ска упра ва је про шлог пет ка, 15.
мар та, на јав ни увид из ло жи ла На црт
ела бо ра та о оправ да но сти оту ђе ња не -
из гра ђе ног гра ђе вин ског зе мљи шта.

Ра ди се о ка та стар ској пар це ли у се -
вер ној ин ду стриј ској зо ни по вр ши не
9,2 хек та ра, ко ју би не по сред ном по -
год бом, без на кна де, пре у зе ла не мач ка
ком па ни ја ZF, са се ди штем у Пан че ву.

Дру га фа за

Тај до ку мент мо гу ће је до 25. мар та
по гле да ти на сај ту www.pancevo.rs,
као и у кан це ла ри ји 301 Град ске упра -
ве, рад ним да ни ма од 12 до 15 са ти.

Евен ту ал не при мед бе на На црт ела -
бо ра та за ин те ре со ва на прав на и фи -
зич ка ли ца мо гу под не ти у на ве де -
ном ро ку на меј ло ве olivera.subotic-
@pancevo.rs и biljana.miladinovic@pan-
cevo.rs, као и пи са ним пу тем на адре -
су Град ске упра ве.

Као што смо у из ве шта ји ма са сед -
ни ца Град ског ве ћа већ пи са ли, 9,2
хек та ра ZF-у је нео п ход но за дру гу
фа зу ин ве сти ци је, чи ја је вред ност 60
ми ли о на евра. Пре ма на ја ва ма из те
ком па ни је, то ком те дру ге фа зе, до
2022. го ди не, она би са 29,5 хи ља да
ме та ра ква драт них про ши ри ла про -
из вод не ка па ци те те по го ни ма за пра -
вље ње мо то ра на елек тро по гон и ком -
по не на та за е-мо би ли ти, те отво ри ла
раз вој но-ис тра жи вач ки цен тар на пет
хи ља да ме та ра ква драт них. У пла ну
је да се ту за по сли 460 рад ни ка.

тих сред њо школ ских обра зов них уста -
но ва. Уз по ме ну то, као ар гу мент за
бес плат но да ва ње град ске имо ви не
по ми ње се да ће по сле при ва ти за ци -
је „ХИП –Пе тро хе ми је” би ти до дат но
уве ћан број не за по сле них рад ни ка.
Ако се има у ви ду да је око хи ља ду
рад ни ка оста ло без по сла на кон про -
шло го ди шњег за тва ра ња „Азо та ре”,
ово зву чи вр ло сми сле но.

Да под се ти мо, гра до на чел ник Са -
ша Па влов је ви ше пу та ре као да је
ин ве сти ци ја не мач ке ком па ни је ZF
нај ве ћа у по след ње че ти ри де це ни је у
на шем гра ду. Пр ва фа за из град ње фа -
бри ке у Пан че ву за по че та је про шле
го ди не на пар це ли од 10,8 хек та ра
да тој без на док на де, а за вр ше так тих
ра до ва оче ку је се то ком 2019.

Све у куп но, ра чу на ју ћи и пр ву и дру -
гу фа зу, про јек то ва но је за по шља ва -
ње око хи ља ду рад ни ка у овом де лу
се вер не ин ду стриј ске зо не.

С. Трај ко вић

ZF ће мо ра ти да пру жи бан кар ску
га ран ци ју на 70,7 ми ли о на ди на ра с
ва же њем од осам го ди на, с об зи ром
на то да је По ре ска упра ва тра же ну
град ску имо ви ну про це ни ла на ту су -
му во ђе на ти ме да у тој зо ни ква драт -
ни ме тар ко шта 768 ди на ра.

При ход гра да 162,2 ми ли о на

У обра зло же њу да ва ња без на кна де
град ског не из гра ђе ног гра ђе вин ског
зе мљи шта ZF-у, ко је се на ла зи у На -
цр ту ела бо ра та, сто ји да ће Пан че во у
сле де ћих пет го ди на про јек то ва ном
на пла том по ре за на имо ви ну и по ре -
за на до хо дак гра ђа на при хо до ва ти
162,2 ми ли о на ди на ра.

Та ко ђе, као ко ри сна и по вољ на
окол ност по град на во ди се то да ће
ве ли ка не мач ка ком па ни ја са ра ђи ва -
ти с Ма шин ском и Елек тро тех нич -
ком шко лом у Пан че ву, и то та ко што
ће за по шља ва ти, за то прет ход но об -
у че не и при пре мље не, мла де љу де из

НА ЈАВ НИ УВИД ИЗ ЛО ЖЕН НА ЦРТ ЕЛА БО РА ТА

НЕМЦИМА ЈОШ 9,2 ХЕК ТА РА

О РА ДО ВИ МА У ИНТЕРНИСТИЧКОМ БЛОКУ ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ ПАНЧЕВО

Управа за капитална улагања најавила но ви по че так у ма ју

Да би не ко по кре нуо по сту пак од -
ла ска у пен зи ју, нео п ход но је да
по пу ни зах тев за оства ри ва ње пра -
ва на ста ро сну пен зи ју, ко ји до би ја
у Фи ли ја ли ПИО Фон да у Пан че -
ву. Уз овај зах тев стран ка при ла же
до каз ко јим се по твр ђу је иден ти -
тет (фо то ко пи ју лич не кар те), до -
ка зе о пен зиј ском ста жу у Ре пу -
бли ци Ср би ји, што под ра зу ме ва
рад ну књи жи цу, уве ре ње о бе не -
фи ци ра ном ста жу, дру ге јав не ис -
пра ве о ста жу (ре ше ња, уве ре ња,
по твр де и слич но) у ори ги на лу или
ове ре ну фо то ко пи ју, до каз о пре -
стан ку за по сле ња – ре ше ње (фо то -
ко пи ја) и по твр ду о отво ре ном те -
ку ћем ра чу ну. Иа ко рад не књи жи -
це ни су ви ше у упо тре би, уко ли ко
је оси гу ра ник по се ду је, нео п ход но
је да је и до ста ви. За му шкар це је
нео п ход но до ста ви ти и до каз о ре -
гу ли са ном вој ном ро ку.

Пре ма ре чи ма ди рек тор ке ПИО
фон да Та ње Вер гић То пић, на ши
су гра ђа ни ко ји же ле да пре да ју зах -
тев за пен зи ју нај че шће за бо ра вља -
ју ре ше ње о пре стан ку рад ног од -
но са, за тим уве ре ње По ре ске упра -
ве о из ми ре ним до при но си ма за
ПИО по осно ву оба вља ња са мо стал -
не или по љо при вред не де лат но сти,
али и уве ре ње о пе ри о ду слу же ња
вој ног ро ка.

Ре ше ње о пре стан ку рад ног од -
но са до би ја се у фир ми у ко јој је

оси гу ра ник ис пу нио усло ве за пен -
зи ју, док се уве ре ње По ре ске упра -
ве о из ми ре ним до при но си ма за
ПИО ко је ко ри сте пред у зет ни ци и
по љо при вред ни ци пре у зи ма у пан -
че вач кој фи ли ја ли, ко ја се на ла зи
у Ма са ри ко вој 2. Уве ре ње о пе ри о -
ду слу же ња вој ног ро ка ва ди се у
Вој ном од се ку, ко ји се на ла зи на
че твр том спра ту у згра ди МУП-а у
Ули ци Ми ло ша Тре бињ ца.

Од лу ке о под не тим зах те ви ма
до но се се у пред ви ђе ном ро ку, ко -
ји је ше зде сет да на. Уко ли ко је за
ње но до но ше ње по треб но ком пле -
ти ра ти по дат ке, рок се про ду жа -
ва, о че му стран ке би ва ју оба ве -
ште не бла го вре ме но.

Ако за по сле ном ни су еви ден ти -
ра не све го ди не ста жа, вр ше се
про ве ре у ба зи по да та ка, од но сно
по дат ке у то ку по ступ ка за оства -
ри ва ње пра ва на пен зи ју по слу -
жбе ној ду жно сти при ку пља рад -
ник из рас по ло жи вих из во ра, ре -
кла је ди рек тор ка Фи ли ја ле у Пан -
че ву. Она је об ја сни ла да у слу ча ју
ка да не ки по сло да вац ни је упла -
ћи вао до при но се за ПИО сво јим
за по сле ни ма, а фир ма је пре ста ла
с по сло ва њем (сте чај или ли кви -
да ци ја) или не ма сред ста ва за на -
ми ре ње, стран ка имао пра во да са -
ма из вр ши упла ту до при но са за
пе ри од ко ји ни је из ми рен.

M. M.

Ко ја до ку мен та 
нај че шће не до ста ју

НАША АНКЕТА

Досад уложено
535,6 ми ли о на ди на ра

Бли жи се крај ре кон струк ци је Ин тер -
ни стич ког бло ка у пан че вач кој Оп -
штој бол ни ци. До ду ше, за цр та ни рок
је ма ло про би јен: пре ма не дав ним
на ја ва ма из По кра јин ске вла де, све је
тре ба ло да бу де го то во до сре ди не
мар та.

Ка ко из ве шта ва ју ло кал ни ме ди ји
(013info.rs), пред став ни ци по кра јин -
ске Упра ве за ка пи тал на ула га ња са да
ка жу да се за вр ше так ра до ва оче ку је

по чет ком ма ја. Ди рек тор Оп ште бол -
ни це др Сло бо дан Ову ка ре као је да су
из во ђа чи ра до ва на и шли на под зем не
во де, али да је то пре ва зи ђе но и да се
у овом тре нут ку по ста вља ке ра ми ка у
ба зе ну за фи зи кал ну те ра пи ју.

Ин ве сти тор овог ва жног по сла –
Упра ва за ка пи тал на ула га ња – у ин -
фор ма ци ји за ме ди је на ве ла је да су
до са да уго во ре ни ра до ви на ре кон -
струк ци ји Ин тер ни стич ког бло ка Оп -
ште бол ни це вред ни 535,6 ми ли о на
ди на ра. Уго вор са из во ђа чем пот пи -
сан је у сеп тем бру 2017. го ди не, а
радо ви су за по че ти од мах по том. У

ме ђу вре ме ну су се до го ди ла још два
пре го ва рач ка по ступ ка за уго ва ра ње
не пред ви ђе них ра до ва.

Ка ко ин ве сти тор об ја шња ва, основ -
ни раз ло зи за про ду же ње ро ка би ли
су не мо гућ ност ко ри сни ка сред ста ва
да исе ли део објек та где се на ла зи
Оде ље ње за ди ја ли зу и ти ме омо гу ћи
из во ђа чу не сме та но из во ђе ње ра до -
ва, те по ја ва не пред ви ђе них ра до ва,
чи је из во ђе ње, пре ма За ко ну о јав -
ним на бав ка ма, ни је до зво ље но пре
уго ва ра ња.

Да под се ти мо, Ин тер ни стич ки блок
за у зи ма бру то по вр ши ну од 7,7 хи ља -

да ква драт них ме та ра, а нео п ход не
гра ђе вин ске ин тер вен ци је би ле су ра -
зно ли ке: ар хи тек тон ске, за нат ске –
на за ме ни сто ла ри је и бра ва ри је, ре -
кон струк тив не – на во до во ду и ка на -
ли за ци ји, елек тро ин ста ла ци ја ма, гре -
ја њу и вен ти ла ци ји, ин ста ла ци ја ма за
до ја ву по жа ра, ме ди цин ских га со ва,
а би тан сег мент би ла је и уград ња
лиф то ва.

Убр зо ће све ово би ти за вр ше но, па
ће здрав стве ни цен тар на ко ји се осла -
ња цео ју жни Ба нат про функ ци о ни -
са ти на са свим нов на чин.

С. Т.

У ПЕТ МЕ СТА ОКО ПАН ЧЕ ВА

Бло гер ка на се лу
Ре а ли за ци ја јед ног од де сет одо бре -
них про је ка та у окви ру про гра ма за
еко ном ско осна жи ва ње же на на се -
лу, под на зи вом „Бло гер ка на се лу”,
за вр ше на је 23. мар та. Про је кат је
им пле мен ти ра ла Пан че вач ка асо -
ци ја ци ја за одр жи ви раз вој, уз фи -
нан сиј ску по др шку Ми ни стар ства за
рад, бо рач ка и со ци јал на пи та ња.

Око сто де во ја ка и же на из Ка ча -
ре ва, Ја бу ке, Омо љи це, Ива но ва и Ба -
нат ског Бре стов ца еду ко ва но је за ко -
ри шће ње IT тех но ло ги је с ци љем про -
мо ви са ња сво јих про из во да и услуга.

Њи хо ве еду ка тор ке би ле су Ели -
за бе та Ста ни ми ров, мо ти ва ци о ни
тре нер, Ма ри ја на Хр ња, ау тор ка бло -
га „Осмех и ора си”, и Ни ко ли на Ан -
дрић, вир ту ел на аси стент ки ња. Оне
су им пред ста ви ле но ва за ни ма ња и
мо гућ но сти про мо ци је и пла си ра ња
соп стве них про из во да и услу га пу -
тем ин тер не та. Кроз ре а ли за ци ју
про јек та на у чи ле су ка ко да оно чи -
ме се ина че ба ве, као што су руч ни

рад, при пре ма хра не, ко ла ча, тра -
ди ци о нал ни за на ти и то ме слич но,
мо же да по ста не озби љан по сао, ко -
ји би до нео до дат ну за ра ду.

Ат мос фе ра на ра ди о ни ца ма би ла
је „ја ча” од са мо рад не, јер су их
чла ни це удру же ња „Ет но-ку так” из
Ка ча ре ва, „Злат на ја бу ка” из Ја бу -
ке, „Омољ чан ке”, „Бо наз Шан дор”

из Ива но ва и „Со се” из Ба нат ског
Бре стов ца схва ти ле као при ли ку да
про мо ви шу сво је про из во де. Та ко
су, по ред еду ка ци је, сви при сут ни
би ли у мо гућ но сти да по гле да ју
мини-из ло жбе руч но ра ђе них ша -
ло ва, ка па, де ку па жа, ру ком осли -
ка не сви ле, са пу на, на ки та, али и
да про ба ју до ма ће ки фли це, штру -
дле и оста ле по сла сти це.

Иа ко је про је кат на ме њен ис кљу -
чи во же на ма, у Ба нат ском Бре стов -
цу је при ву као и не ко ли ко при пад -
ни ка му шке по пу ла ци је, ко ји су за -
ин те ре со ва но пра ти ли пре да ва ња.

С. Т.

ПИО ОДГОВАРА: КАКО ЛАКШЕ ДО ПЕНЗИЈЕ

Једна зграда је већ изникла

Економски оснажене жене
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НИС НА СТА ВЉА ДА УЛА ЖЕ У ОБРА ЗОВ НЕ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ ШИ РОМ СР БИ ЈЕ

Са рад ња од на ци о нал ног зна ча ја
Нафт ни ги гант
покро ви тељ још
двају фа кул те та

Сту ден ти на струч ној
прак си

Ком па ни ја НИС је 13. мар та
пот пи са ла ме мо ран ду ме о са -
рад њи с ни шким Ма шин ским
и Елек трон ским фа кул те том,
чи ме се на ста вља пру жа ње по -
др шке ви со ко школ ским уста -
но ва ма, с ци љем по ве зи ва ња
на у ке и при вре де. Пот пи си -
ва њем тог до ку мен та омо гу -
ће на је ре а ли за ци ја на уч но и -
стра жи вач ких про је ка та, као
и обу ка и тре нинг сту де на та и
раз ме на зна ња и ис ку ста ва.
Исто вре ме но, пред ви ђе но је и
ор га ни зо ва ње уза јам них го -
сту ју ћих пре да ва ња НИС-ових
струч ња ка и про фе со ра Фа -
кул те та, по др шка сту ден ти ма
при из ра ди ис тра жи вач ких и
ди плом ских ра до ва, струч на
прак са у ком па ни ји НИС, као
и укљу чи ва ње сту де на та у про -
гра ме ком па ни је на ме ње не
мла ди ма. Том при ли ком је
Ва дим Смир нов, за ме ник ге -
не рал ног ди рек то ра НИС-а,
ре као:

– На ша са рад ња с гра дом
Ни шем у мно гим обла сти ма
тра је већ де сет го ди на. У дру -
штве но од го вор не про јек те до
са да смо уло жи ли око 60 ми -
ли о на ди на ра, а на ше ула га ње
у тај град на ста ви ће се и у на -

ред ном пе ри о ду. Ми ће мо као
ком па ни ја на ста ви ти да ула -
же мо у обра зо ва ње и на уч не и
обра зов не ин сти ту ци је, јер је
на ше опре де ље ње да за др жи -
мо мла де љу де у сво јој зе мљи
и да нај бо љи ра де у на шој ком -
па ни ји.

Раз вој тех но ло ги је

Пре ма ре чи ма Дра га на Ман -
чи ћа, де ка на Елек трон ског фа -
кул те та у Ни шу, пот пи си ва ње
ме мо ран ду ма је од из у зет ног
зна ча ја за фа кул тет, јер ће, из -
ме ђу оста лог, омо гу ћи ти сту -
ден ти ма да оба вља ју струч ну
прак су у нај ве ћој енер гет ској
ком па ни ји у ју го и сточ ној Евро -
пи, али и да се за по сле по
окон ча њу сту ди ја. Он је ис та -

као да овај ме мо ран дум има
и ши ри дру штве ни и на ци о -
нал ни зна чај.

– Њи ме ће би ти омо гу ће на
и на уч на ис тра жи ва ња ко ја ће
до при не ти раз во ју тех но ло -
шких ино ва ци ја у обла сти ма
ко ји ма се НИС ба ви, као што
су ис тра жи ва ње и про из вод ња
наф те, нафт них де ри ва та и
при род ног га са, а ти ме и енер -
гет ској ста бил но сти на ше зе -
мље – ис та као је де кан Елек -
трон ског фа кул те та у Ни шу.

Не над Т. Па вло вић, де кан
ни шког Ма шин ског фа кул те -
та, ис та као је да је са рад ња
при вре де и фа кул те та од из у -
зет ног зна ча ја за обра зо ва ње
ка дра ко ји ће оста ти у на шој
зе мљи.

– Мла ди струч ња ци су нај -
ва жни ји ре сурс у Ср би ји. Пот -
пи си ва њем овог до ку мен та до -
би ли смо по у зда ног парт не ра,
јед ну ве ли ку ком па ни ју ко ја
ће за јед но с на шим фа кул те -
том би ти парт нер у на ред ним
на уч но и стра жи вач ким про јек -
ти ма ка ко у Ср би ји, та ко и ван
ње. Тре ба да чи ни мо све да
на ши сту ден ти оста ну у Ср би -
ји, да се за по сле и да на тај
на чин до при но се тех но ло шко-
тех нич ком раз во ју на ше зе -
мље – ре као је Па вло вић.

Све ча ном пот пи си ва њу при -
су ство ва ли су пред став ни ци
град ске вла сти, про фе со ри,
сту ден ти и мно го број не зва -
ни це, а при сут ни ма су овом
при ли ком пред ста вље ни 

НИС-ов про грам „Енер ги ја
зна ња” и про јек ти ре а ли зо ва -
ни у обла сти на у ке и обра зо -
ва ња у Ни шу.

Дру штве на од го вор ност

Да под се ти мо, „Енер ги ја зна -
ња” је део дру штве но од го -
вор ног по сло ва ња НИС-а, ко -
ји под ра зу ме ва парт нер ство
са обра зов ним и на уч ним ин -
сти ту ци ја ма у Ср би ји и ино -
стран ству. У окви ру тог про -
гра ма НИС са ра ђу је са пре ко
30 фа кул те та и три струч на
на уч на дру штва у Ср би ји и
ино стран ству.

С ци љем уна пре ђе ња усло -
ва обра зо ва ња, кроз про гра ме
дру штве не од го вор но сти, НИС
је с Гра дом Ни шем ре а ли зо -
вао низ про је ка та, од ко јих су
нај зна чај ни ји: ла бо ра то ри ја
зна ња за екс пе ри мен тал ну фи -
зи ку на При род но-ма те ма тич -
ком фа кул те ту у Ни шу, опре -
ма ње и адап та ци ја ра чу нар -
ске учи о ни це у ни шкој гим -
на зи ји „Све то зар Мар ко вић”,
као и отва ра ње па мет не учи о -
ни це за ру ски је зик. Ком па -
ни ја је по др жа ла и осни ва ње
„Пар ка зна ња”, као и ре кон -
струк ци ју деч је би бли о те ке
„Сте ван Сре мац”.

ПРИ МЕ НА НО ВИХ ДИ СЦИ ПЛИН СКИХ МЕ РА У ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ ШКО ЛА МА

АКО ГА ЛА МЕ НА ЧА СУ, КРЕ ЧИ ЋЕ ШКО ЛУ

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ЗА У СТА ВЉЕН ЕТИ ЛЕН

Бу ка у мо ди
„Пе тро хе ми ја” је у сре ду, 20.
мар та, за по че ла об у ста ву про -
це са про из вод ње у фа бри ци Ети -
лен и оста лим про из вод ним по -
стро је њи ма у Пан че ву. Ме наџ -
мент те ком па ни је оба ве шта ва
јав ност да се „при ли ком за у ста -
вља ња фа бри ка мо же оче ки ва -
ти по ја ча на по ја ва пла ме на на
ба кљи пра ће на бу ком, као по -
сле ди ца по што ва ња без бед но -
сних про це ду ра при ли ком план -
ског за у ста вља ња про це са ра да”.

У са оп ште њу до ста вље ном
ре дак ци ји „Пан чев ца” сто ји да
су „све рад не ак тив но сти то ком
за сто ја про из вод ње у ’ХИП –Пе -
тро хе ми ји’ у пот пу но сти ускла -
ђе не с ва же ћим без бед но сним
про це ду ра ма ком па ни је”.

Фа бри ка ће по но во по че ти
да ра ди 25. апри ла.

РЦТ „ПУ ПИН” ПО ЗИ ВА

Ђачки радови
Пан че вач ки Ре ги о нал ни цен -
тар за та лен те „Ми хај ло Пу -
пин” рас пи сао је 16. књи жев -
ни и ли ков ни кон курс за уче -
ни ке ви ших раз ре да основ не
шко ле и сред њо школ це. Рок за
сла ње ра до ва је 18. април. Те -
ме су сло бод не и ђа ци ко ји же -
ле да про ве ре сво је ли те рар не
ве шти не мо гу по сла ти нај ви -
ше три пе сме или крат ке при -
че, а они вич ни ји ли ков ном из -
ра зу – је дан рад ура ђен ли ков -
ном тех ни ком ко ја је за сту пље -
на у на ста ви (сли ка ње, цр та -
ње, гра фи ка, фо то гра фи ја...).

Уче сни ци кон кур са сво је ра -
до ве тре ба да по ша љу под пу -
ним име ном и пре зи ме ном на
по штан ску адре су РЦТ „Ми хај -
ло Пу пин” (Ди ми три ја Ту цо -
ви ћа 2, ате ље: Сав ска 16, 26000
Пан че во) или на имејл rctpu-
pin@gmail.com. По ред то га, пи -
сци и ли ков ни ства ра о ци оба -
ве зно тре ба да на ве ду свој број
те ле фо на или имејл, име шко -
ле ко ју по ха ђа ју, као и име
пред мет ног на став ни ка или
мен то ра ко ји им је по мо гао
при из ра ди ра да. Ре зул та ти кон -
кур са би ће об ја вље ни до сре -
ди не ма ја на сај ту и „Феј сбук”
стра ни ци РЦТ „Ми хај ло Пу -
пин”. Све ча на до де ла на гра да
и ди пло ма ау то ри ма ода бра -
них ра до ва би ће одр жа на у
окви ру 16. смо тре умет нич ких
ра до ва уче ни ка Ср би је у Га ле -
ри ји РТС-а у Бе о гра ду, у ју ну.

АП ВОЈ ВО ДИ НА ПО ЗИ ВА

Ко ли ко се знамо
По кра јин ска вла да упу ти ла је
по зив основ ним и сред њим
шко ла ма на те ри то ри ји АП Вој -
во ди не да се и ове го ди не укљу -
че у про грам „Афир ма ци ја мул -
ти кул ту ра ли зма и то ле ран ци је
у Вој во ди ни”. Три на е сти пут
би ће ор га ни зо ва но так ми че ње
уче ни ка из кул ту ре и исто ри је
на ци о нал них за јед ни ца Вој во -
ди не под на зи вом „Ко ли ко се
по зна је мо”.

Над ме та ње у зна њу би ће ре -
а ли зо ва но у фор ми ре ги о нал -
них ква ли фи ка ци о них так ми -
че ња, по лу фи нал них так ми че -
ња и фи нал ног так ми че ња, ко -
је ће би ти одр жа но у Но вом
Са ду. У то ку је при ја вљи ва ње
так ми чар ских еки па, а одр жа -
ва ње кви зо ва пла ни ра но је за
пр ву по ло ви ну ма ја.

Од пре две године
школе могу
прекршајно да гоне
родитеље кад њихова
деца не испуњавају
своје школске
обавезе. Од сада
постоји још један
начин за увођење
реда.

Раз би јен про зор, из гре ба на бе -
ла та бла, љу спе сун цо кре та на
по ду учи о ни це, укра де на ку -
гли ца из ми ша у ра чу нар ском
ка би не ту, исе че но плат но за
про јек ци ју, по ки да на за ве са,
љу бав на гра ву ра на клу пи... све
су то „деч ји не ста шлу ци”. Про -
блем је што те вра го ли је не рет -
ко има ју сво ју це ну – тре ба ку -
пи ти но во плат но и бе лу та блу,
за ме ни ти пло чу на ђач кој клу -
пи... Ако то ме при до да мо још
са мо пот пу ну не за ин те ре со ва -
ност и ми зе ран од нос ђа ка пре -
ма на ста ви и школ ским оба ве -
за ма, из че га про ис ти че ено р -
ман број нео прав да них из о ста -
на ка и је ди ни ца, он да до би ја -
мо ја сну сли ку о то ме с ка квим
је про бле мом су о че но школ -
ство, а отуд и це ло дру штво.

Де ча ци и де вој чи це ко ји мар -
љи во уче про гла ша ва ју се штре -
бе ри ма, не кад их и ши ка ни ра -
ју, а на став ни ци због из гред ни -
ка не мо гу да им по све те ду -
жну па жњу. Кућ но вас пи та ње
и по тре ба да се бу де дру штве -
но ко ри стан ви ше ни су на це -
ни. С дру ге стра не, за по сле ни у
про све ти де це ни ја ма упо зо ра -
ва ју над ле жно ми ни стар ство да
ова ко ви ше не мо же и да се
школ ски си стем на ла зи пред
пот пу ним рас па дом јер мно -
гим ђа ци ма шко ла „слу жи за
бле ју” и од ла зе у њу ка да им се
ћеф не – у про се ку уче ник на -
пра ви око сто што оправ да них,
што нео прав да них из о ста на ка.

Уда ра ње по џе пу

По сто је ћи си стем из ри ца ња
вас пит но-ди сци плин ских ме -
ра по ста је пот пу но бе сми слен.

Де ца ко ја су ра сла пре пе де -
сет го ди на ни су иста као она
ко ја са зре ва ју у но вом ми ле -
ни ју му. Окру же ње и си стем
вред но сти би ли су дру га чи ји
– са да су у ма њи ни они ко ји
се сти де и ко ји ма је не при јат -
но. А на став ни ци и про фе со ра
би ли су ува жа ва ни, ма те ри јал -
но си ту и ра ни и мар љи во су
ра ди ли свој по сао.

Над ле жни у др жа ви, су о -
че ни са овим но вим та ла сом
ра ди ка ли за ци је по на ша ња
осно ва ца и сред њо шко ла ца,
са мо су пре пи са ли вас пит не
ме то де од дру гих, по пут ло -
ших ђа ка, па је та ко на стао
Пра вил ник о дру штве но ко -
ри сном и ху ма ни тар ном ра -
ду. Пред ло жи ли су не ке ме -
ре, а шко ла ма је да то да са ме
раз ра де чи тав си стем и спро -
ве ду га у де ло.

Од пре две го ди не шко ла ма
су на рас по ла га њу и дра стич -
ни је ка зне – али за ро ди те ље!
На и ме, да та им је мо гућ ност
да пре кр шај но го не ро ди те ље
кад њи хо ва де ца не ис пу ња ва ју
сво је школ ске оба ве за. Дру гим
ре чи ма ка за но, да се реб ну.

Бо ље ишта не го ни шта

Пре ма ре чи ма Мир ја не Три -
фу но вић Па ул, пси хо ло га и
струч ног са рад ник у ОШ „Иси -
до ра Се ку лић”, за по сле ни у
шко ла ма по здра вља ју до но ше -
ње Пра вил ни ка о дру штве но
ко ри сном и ху ма ни тар ном ра -
ду за то што уво ди по јам и при -
ме ну по сле ди ца за не до лич но
по на ша ње уче ни ка.

– То је нео п ход но у вас пи -
та њу и ди сци пли но ва њу де це
у кућ ним и у школ ским усло -
ви ма, за то што се од го вор но -
сти учи мо та ко што сно си мо
по сле ди це свог до брог или ло -
шег по ступ ка. За до бре по ступ -
ке на гра ђу је мо и по хва љу је мо
по је дин ца или це ло оде ље ње,
а за ло ше – ко ји ни су до зво -
ље ни, ко ји су у обла сти на си -
ља или зло ста вља ња – уче ни -
ци мо ра ју да сно се од ре ђе не
по сле ди це. У на шој шко ли уве -
де не су ме ре дру штве но ко ри -

сног ра да, па та ко ђа ци де жу -
ра ју с на став ни ком и уче да
уво де ред за јед но с рад ни ком
обез бе ђе ња. Ако је не ко од њих
уни штио школ ску имо ви ну, у
оба ве зи је да по мог не до ма ру
да он то по пра ви – ре кла је
Мир ја на Три фу но вић Па ул.

Пре ма ње ном ми шље њу, де ца
ве о ма ла ко схва та ју ову ло ги -
ку: мо раш да по пра виш ште ту
ко ји су на пра вио.
– Про блем је код де це ко ја су
на ви кла на дру ги на чин ди -
сци пли но ва ња у сво јим по ро -
ди ца ма и на у чи ла на ка зне.
Њи ма је лак ше да под не су ка -
зну у ви ду сма ње ња оце не из
вла да ња и љут њу нас од ра слих.
То ни је кон струк тив на ме ра,
јер не да је при ли ку да де те на -
у чи ка ко да дру га чи је по сту пи

у бу дућ но сти. Те жи ште и по -
ен та овог на чи на вас пи та ња и
ди сци пли но ва ња је ка ко да ис -
пра виш гре шку ко ју си на пра -
вио. Основ на су шти на дру -
штве но ко ри сног ра да је да де -
ца уче на сво јим гре шка ма,
јер је људ ски гре ши ти – ис ти -
че Мир ја на Три фу но вић Па ул
и на по ми ње да ро ди те љи по -
зи тив но ре а гу ју на ове но ве
вас пит но-ди сци плин ске ме ре.

Уче ње на по сле ди ца ма

На та ша Зе че вић, ди рек тор ка
Тех нич ке шко ле „23. мај”, у
раз го во ру за „Пан че вац” ка -
же да оно што смо до сад има -
ли као ме ру за уче ни ке ко ји
не ис пу ња ва ју све сво је рад не
оба ве зе, ни је да ло оче ки ва не
ре зул та те.

– Де ца, у нај ве ћем бро ју
слу ча је ва, ове уко ре не до жи -
вља ва ју као не ке ка зне. Уво -
ђе њем Пра вил ни ка о дру штве -
но ко ри сном ра ду до би ја мо
ме ха ни зме да де цу ко ја не
по шту ју пра ви ла, кр ше не ке
од за бра на или не до ла зе на
на ста ву, на у чи мо ка ко да то
ви ше не ра де. То и је сте сми -

сао уво ђе ња ових ме ра. Ни је
сми сао ка жња ва ња да уче ни -
ку сма њи мо оце ну из вла да -
ња и ни ком ни шта. Сми сао
уко ра и дру штве но ко ри сног
ра да је да уче ни ку ка же мо:
слу шај, ово што ти ра диш ни -
је до бро. Да би на у чио ка ко
тре ба да се по на шаш, тре ба
да ура диш то и то... – за кљу -
чи ла је На та ша и на ве ла при -
мер уче ни ка ко ји је због де -
сет нео прав да них из о ста на ка
до био укор оде љен ског ста -
ре ши не и мо рао да на пи ше
два са ста ва о то ме ка ко је на -
пра вио из о стан ке и ка ко се
осе ћао то ком дру штве но ко -
ри сног ра да. По ред то га, ђак
ове шко ле ни је до ла зио на ча -
со ве фи зич ког, па му је од ре -
ђе но да у окви ру дру штве но
ко ри сног ра да уре ди скла ди -
ште спра ва и да две не де ље
по ма же у спре ма њу фи скул -
тур не са ле.

О ре зул та ти ма но вих ме ра
још је ра но го во ри ти. По треб -
но је да про ђе вре ме, да се
уста ле при ме не вас пит ног ме -
ха ни зма, ка ко би се до нео ва -
љан суд.

Просечан ученик направи сто изостанака

Де ца ко ја се сти де и
ко ји ма је не при јат но
да нас су у ма њи ни.



Кад их запрашују у
Панчеву, ројеви
побегну ка Београду.
И обрнуто. Зато је
пре опсежне акције
потребан опсежан
договор. Он постоји,
али некад код нас
дува ветар... 
Све у свему, 
опет ће нас јести!

Ни је виц: нај смр то но сни ја жи -
во ти ња на све ту ни је ни ај ку -
ла, ни цр на шкор пи ја, ни ко -
бра, већ – ко ма рац!

Јер, пре ма до ку мен ти ма
Свет ске здрав стве не ор га ни за -
ци је (WHO), упра во су ови ин -
сек ти кри ви за пре но ше ње нај -
ве ћег бро ја смр то но сних бо ле -
сти, по пут ма ла ри је и опа сних
вр ста гри па. Пре ци зно: ко мар -
ци го ди шње не по сред но уби ју
ми ли о не љу ди!

За то ће, чим се ста би ли зу је
вре ме, пре ста ну ју тар њи мра -
зе ви и уста ле се ви ше тем пе -
ра ту ре, град ски Се кре та ри јат
за за шти ту жи вот не сре ди не
за по че ти бор бу про тив њих.

Пр ва пред у зе та ме ра би ће
из да ва ње на ло га за над зор бро -
ја ко ма ра ца у клоп ка ма и по -
дру ми ма ку ћа, згра да и јав них
обје ка та, по ред ве ли ких во де -
них по вр ши на – ба ра, ка на ла,
Та ми ша, На де ле и Ду на ва, као
и зе ле них по вр ши на.

Утвр ђи ва ње за сту пље но сти
ко ма ра ца на овим ме сти ма
спро во ди ће се па ра лел но у Пан -
че ву и у свим окол ним се ли ма,
а још ове го ди не тај по сао ра -
ди ће За вод за би о ци де и ме ди -
цин ску еко ло ги ју из Бе о гра да.

Уко ли ко се по сле бро ја ња ко -
ма ра ца ис по ста ви да их је ви -
ше не го што би тре ба ло, сле -
де ћи ко рак је из да ва ње на ло га
за њи хо во пр ска ње, а за тај по -
сао је та ко ђе за ду же на бе о град -
ска фир ма „Еко-сан”. Пре три
го ди не ова фир ма и За вод за
би о ци де по ну ди ли су нај по вољ -
ни је усло ве на јав ној на бав ци
ко ју је рас пи са ла Град ска упра -
ва Пан че ва.

Град ска упра ва (Се кре та ри -
јат за за шти ту жи вот не сре ди -
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то ри ји Пан че ва и окол них се -
ла, јер се прет по ста вља да ће
их ове го ди не би ти до ста на
зе ле ним по вр ши на ма. Она је
на гла си ла да је у пла ну за ову
го ди ну и ин тен зи ви ра ње де ра -
ти за ци је, јер се оче ку је и по -
раст бро ја гло да ра.

Го во ре ћи о бор би про тив ко -
ма ра ца, Миљ ко ви ће ва је на -
гла си ла да, с об зи ром на чи -
ње ни цу да ро је ви тих ин се ка та
мо гу да пре ле те и по 20 ки ло -
ме та ра, по сто ји са рад ња из ме -
ђу гра до ва.

– То ка жем за то што је мо гу -
ће да, на при мер, до Пан че ва
до ле те ко мар ци из Бе о гра да, и
обр ну то. Уко ли ко јед на ло кал -
на власт пред у зи ма ме ре за су -
зби ја ње ко ма ра ца, а дру га је
по том пи та њу па сив на, не ма -
ју ни ка квог ефек та ме ре ко је
се спро во де ра ди њи хо вог су -
зби ја ња. Град ска упра ва Пан -
че ва са ра ђу је с над ле жни ма у
Бе о гра ду, а олак ша ва ју ћа окол -
ност је и то што За вод за би о -
ци де, фир ма ко ја је за ду же на
за над зор бро ја ко ма ра ца на
те ри то ри ји Пан че ва, исти по -
сао ра ди и у Бе о гра ду. За хва -
љу ју ћи то ме ми зна мо ка да и
шта ра де, па, на при мер, ка да
они пр ска ју те ри то ри ју оп шти -
не Па ли лу ла, гле да мо да се
ускла ди мо с њи ма. Ме ђу тим,
ва жно је на по ме ну ти да ту

РАС ТЕ РАЈ ТЕ ИХ

ПРИ РОД НО

Уко ли ко ни сте при ста ли ца

хе миј ских про из во да за рас -

те ри ва ње ин се ка та, ис про -

бај те при род не ал тер на ти ве.

Бо си љак. Ин ду си и

Афри кан ци рас те ру ју ин -

сек те та ко што те ло тр ља ју

ли сто ви ма бо сиљ ка. Чи ни

се да зна ју шта ра де.

Етар ска уља агру ма.

Агру ми са др же суп стан цу

ко ја рас те ру је ин сек те. Рас -

тво ри те не ко ли ко ка пи

етар ског уља у ма сли но вом

или ри ци ну со вом уљу и на -

ма жи те се. Ин сек те ће успе -

шно од би ти и уље ла ван де.

Да би сте рас те ра ли ин сек -

те, на те ра си, у дво ри шту

или дуж иви ца ба ште по са -

ди те чи чак, ма ци ну тра ву,

ла ван ду и ма тич њак.

НА РОД НИ ЛЕ КО ВИ

ЗА УЈЕ ДЕ И УБО ДЕ

Ле ка ри углав ном про тив

ује да и убо да ин се ка та пре -

по ру чу ју хлад не обло ге и

сред ства за уми ре ње бо ло -

ва. При ро да та ко ђе ну ди

пре гршт ре ше ња.

Не вен. Тра ва ри твр де да

цвет не ве на утр љан у убо -

де но ме сто пред ста вља од -

ли чан лек про тив бо ла и

ото ка. Мо же те га при ме ни -

ти и ако вас убо де пче ла.

Бе ли и цр ни лук. Ово

по вр ће ко ри сти те у ис хра -

ни и као обло ге ко је тре ба

на не ти ди рект но на ме ста

бли ског су сре та са ин сек -

ти ма. Ина че, љу ска цр ног

лу ка из вор је ан ти а лер гиј -

ске суп стан це квер це тин,

ко ја је по себ но до бра за от -

кла ња ње упа ла. Ка да ку ва -

те су пу, уба ци те лук с

љу ском и из ва ди те је пред

са мо слу же ње обро ка. Љу -

ска ће то ком ку ва ња осло -

бо ди ти квер це тин у је ло.

Бо кви ца. Ова биљ ка се

ко ри сти ши ром пла не те у

слу ча ју убо да ин се ка та.

Опе ри те ли сто ве бо кви це и

ста ви те их као обло гу на

про бле ма тич но ме сто или се

са мо ис тр љај те ли сто ви ма.

ЛОВИТЕ КО МАР ЦЕ

У ЗАМКУ

Да би сте се ра то си ља ли до -

сад них кр во пи ја, по треб ни

су вам сле де ћи са стој ци:

два де ци ли тра во де, 50 г

сме ђег ше ће ра, је дан грам

све жег ква сца, пла стич на

фла ша од 1,5 или два ли -

тра и ста ре но ви не.

Врх фла ше исе ци те но -

жем, от при ли ке до тре ћи не

бо це. У ве ћи, до њи део

фла ше си пај те во ду и рас то -

пи те ше ћер у њој, а по том

по по вр ши ни во де по спи те

раз мр вље ни ква сац. Од се -

че ни врх окре ни те на о па ко

и по ста ви те га у фла шу, али

па зи те да гр лић не бу де за -

ро њен у теч ност, већ да из -

ме ђу оста не ма ло про сто ра,

ка ко би ко мар ци мо гли да

упад ну у зам ку.

Фла шу по том умо тај те у

не ко ли ко ли сто ва но ви на.

Ко мар це при вла че та ма и

фер мен ти са ни ква сац, па

ће се бр зо на ћи у овој клоп -

ци. А ка да јед ном упад ну у

њу, не ма им из ла ска.

И ОВОГ ПРО ЛЕ ЋА ПО ЧИ ЊЕ ВЕ ЧИ ТА БОР БА ПРО ТИВ ИН СЕ КА ТА КО ЈИ УБА ДА ЈУ И ГРИ ЗУ

ПАН ЧЕВ ЦИ VS. КО МАР ЦИ

Више воде – више комараца

Борба против 
комараца коштаће
град око 27.000 евра.

ШТА СА ВЕ ТУ ЈЕ ЛЕ КАР

Најсигурније је побећи

АЛЕК САН ДАР ЖИ ВУ Љ, ЕПИ ЗО О ТИ О ЛО Г

Ко мар ци ма ло је ду и бр зо ра сту

Бо ле сти ко је пре но се ко мар -
ци, кр пе љи и дру ги ин сек ти
има ју се зон ски ка рак тер, а у
на шој зе мљи по ја вљу ју се од
про ле ћа до је се ни.
Кр пе љи сво јим убо дом на чо ве -
ка мо гу да пре не су лајм ску бо -
лест, кр пељ ски ме нин го ен це фа -
ли тис, Kримску-Кон го хе мо ра -
гиј ску гро зни цу, ер ли хи о зу, бру -
це ло зу и леп то спи ро зу. На сре -
ћу, ни су сви кр пе љи за ра же ни
ми кро ор га ни зми ма ко ји су па -
то ге ни за чо ве ка. Нај че шће бо -
ле сти ко је пре но се ко мар ци су:
гро зни ца За пад ног Ни ла, ма ла -
ри ја, жу та гро зни ца, ден га и чи -
кун гу ња гро зни ца.
Пре ма ре чи ма др Ми ро сла ва
Теп ши ћа из пан че вач ке Слу -
жбе хит не ме ди цин ске по мо -
ћи, кр пе љи су при сут ни од ра -
ног про ле ћа до ка сне је се ни, а
нај ак тив ни ји су у ма ју и ју ну.
Ни је сва ки ујед опа сан: да би
кли це с кр пе ља пре шле у те ло
чо ве ка, по тре бан је бар 48-ча -
сов ни кон такт. Али не ис ку ша -
вај те суд би ну, што пре по тра -
жи те по моћ. Или, још бо ље,
слу шај те са ве те струч ња ка.
– Из бе га вај те ста ни шта кр пе -
ља: ви со ку тра ву, буј но зе ленило

пар ко ва, ли ва де и шу ме. То -
ком бо рав ка у при ро ди ко ри -
сти те сред ства про тив убо да
ин се ка та. Но си те све тлу оде ћу
ко ја по кри ва ру ке и но ге, а по
по врат ку ку ћи пре гле дај те ко -
жу, оде ћу и кућ не љу бим це.
Уко ли ко је до шло до ује да, ја -
ви те се ле ка ру у пр ва 24 са та.

Не мој те ста вља ти ни ка ква хе -
миј ска сред ства, по пут етра,
ал ко хо ла или бен зи на, и не -
мој те по ку ша ва ти да са мо стал -
но ва ди те кр пе ља, јер се при -
ти ском и гње че њем ме ста убо -
да кр пељ мо же рас ко ма да ти, а
ри ли ца ће оти ћи још ду бље. У
сва кој здрав стве ној уста но ви
об у че но осо бље ће кр пе ља

извади ти у це ло сти, уз дез ин -
фек ци ју ме ста ин тер вен ци је.
Ина че, од кр пељ ског ме нин го -
ен це фа ли ти са мо же мо се за -
шти ти ти вак ци ном – об ја снио
је Теп шић.

А што се ко ма ра ца ти че, 
др Теп шић са ве ту је сле де ће:
– Из бе га вај те под руч ја с ве ли -
ким бро јем ин се ка та, као што
су шу ме и мо чва ре. Нај ма ње
јед ном не дељ но ис пра зни те во -
ду из сак си ја за цве ће, по су да
за хра ну и во ду за кућ не љу -
бим це из кан ти, бу ра ди и дру -
гих по су да у ко ји ма би ко мар -
ци мо гли да по ло же ја ја. Ако је
мо гу ће, бо ра ви те у кли ма ти зо -
ва ном про сто ру, јер је број ин -
се ка та ту знат но сма њен. На
отво ре ном ко ри сти те сред ства
ко ја од би ја ју ове жи во ти њи це,
ре пе лен те, и но си те оде ћу ко ја
по кри ва но ге и ру ке. Не ка она
бу де ко мот на, јер ко мар ци мо -
гу да убо ду кроз при пи је ну оде -
ћу. Из бе га вај те бо ра вак на отво -
ре ном у су мрак и зо ру, ка да су
ко мар ци нај ак тив ни ји. По ста -
ви те мре же на про зо ре и ко ри -
сти те елек трич не апа ра те про -
тив ко ма ра ца.

Д. К.

Процењује се да свако
повећање температуре
ваздуха за 0,1 степен
Целзијуса шири
станиште комараца и
до 150 км на север.

Женке гризу, мужјаци се хране цвећем

Пре ма ре чи ма Алек сан дра Жи -
ву ља, епи зо о ти о ло га Ве те ри -
нар ског спе ци ја ли стич ког ин -
сти ту та Пан че ва, по зна то је
пре ко три хи ља де вр ста ко ма -
ра ца ши ром све та, а нај зна чај -
ни ји су кућ ни, шум ски или реч -
ни и ко ма рац ко ји пре но си
мала ри ју.

– За раз вој ко ма ра ца ве о ма
је ва жна во да. Ови ин сек ти та -
мо по ла жу ја ја, а у пе ри о ду од
24 до 48 са ти из лег ну се лар ве,
ко је жи ве од се дам до че тр на -
ест да на, у за ви сно сти од тем -
пе ра ту ре. Сле де ћи ста ди јум у
раз во ју су лут ке, ко је у раз ма -
ку од јед ног до че ти ри да на
из ра ста ју у од ра сле ко мар це.
То зна чи да пут од ја је та до од -
ра сле је дин ке тра је из ме ђу де -
вет и два де сет да на – на во ди
Жи вуљ, до да ју ћи да са мо жен -
ке си са ју крв, док се муж ја ци
углав ном хра не нек та ром с цве -
то ва би ља ка.

То ком се зо не жи вот ни век
ко мар ца је две не де ље, а они

ко ји се из ле гу на са мом ње -
ном кра ју, у је сен се скла ња ју
у затво ре не про сто ре, по пут
подру ма, где у зим ском сну
могу да пре жи ве до про ле ћа,
када жен ке за по чи њу но ви
циклус.

Ка да је реч о ме сти ма за ле -
гла, нај по год ни ји су во до то ко -
ви, а у Пан че ву су то Та миш и
Ду нав.

Што се кр пе ља ти че, Жи вуљ
ка же да је до сад опи са но око
900 вр ста.

– Ови ин сек ти па ра зи ти ра ју
на си са ри ма, пти ца ма, гми зав -
ци ма, во до зем ци ма и пче ла -
ма. Ста ни шта кр пе ља су нај -
че шће шу ме, ви со ке тра ве и
жбу на ста ве ге та ци ја. Они не
тра же ак тив но свог до ма ћи на,
не го га овај по ку пи при про ла -
ску. Кад му се не ко при бли жи,
кр пељ се хва та за те ло и про -
на ла зи по год но ме сто за си са -
ње кр ви – ис ти че ве те ри нар.
Пре ма ње го вим ре чи ма, ови па -
ра зи ти су нај ак тив ни ји у про -
ле ће и у је сен, док су за вре ме
хлад них да на пот пу но па сив -
ни. Нај зна чај ни је бо ле сти ко је
кр пе љи пре но се код жи во ти ња
су ер ли хи о за, тај ле ри о за, ту ла -
ре ми ја, кју гро зни ца и дру ге.

Ј. Ф.Александар Живуљ

не), по ред уни шта ва ња ко ма ра -
ца, спро во ди и за пра ши ва ње кр -
пе ља, де ра ти за ци ју и рас по де лу
ке си ца с пре па ра ти ма про тив
лар ви ко ма ра ца, ко је гра ђа ни
уба цу ју у сеп тич ке ја ме. За те
на ме не, као и за бор бу про тив
ко ма ра ца, кр пе ља и гло да ра, ове
го ди не је из град ског бу џе та из -
дво је но укуп но 32.960.000 ди -
на ра (око 27.000 евра).

Пре ма ре чи ма Зден ке Миљ -
ко вић, се кре та ра Се кре та ри ја -
та за за шти ту жи вот не сре ди -
не, већ је из да та на ред ба за
над зор бро ја кр пе ља на те ри -

много то га за ви си од вре мен -
ских при ли ка. На при мер, ако
се де си да у да ну ка да они пр -
ска ју код нас ду ва ве тар, он да
не мо же мо ни шта да ра ди мо.
Ме ђу тим, оно што вре ди пре у -
зи ма мо од њих, што је био слу -
чај с ке си ца ма с пре па ра том
про тив лар ви ко ма ра ца ко је се
уба цу ју у сеп тич ке ја ме. Оне
су се пр во на те ри то ри ји Бе о -
гра да по ка за ле ефи ка сним, па
смо он да и ми у Пан че ву по че -
ли да их де ли мо гра ђа ни ма –
рекла је Зден ка Миљ ко вић.

М. Глигорић



И СЛЕДЕЋЕ СРЕДЕ У ЦРВЕНОМ КРСТУ

Дајте крв – учините
свет бољим

Ако сте здрави, имате између
18 и 65 година и добру вољу да
учините нешто хумано и пле-
менито, у Црвеном крсту има-
ју сјајан предлог како да реа-
лизујете ту идеју. Сваке среде,
од 9 до 12 сати, у просторија-
ма Црвеног крста, у Улици
Жарка Зрењанина 15, реа-
лизују се акције добровољ-
ног давалаштва крви и
ви сте добродошли.

Само једним да-
вањем можете
спасти чак
три живота,
а уједно ће-
те помоћи да
крви у нашој зе-
мљи буде довољ-
но за све.
Из Црвеног
крста пору-
чују да на акцију не одете са-
ми, већ да са собом поведете
некога кога волите и да зајед-
но будете хероји. Када први
пут будете дали крв, сигурно
ћете то желети да поновите,

па стога подсећамо да између
два давања код мушкараца мо-
ра протећи најмање три месе-
ца, а код жена најмање чети-
ри месеца.

Иначе, због законских изме-
на, добровољни даваоци крви
од септембра прошле године

крв више не дају у Служби
трансфузије Опште бол-

нице, већ сада тај хума-
ни чин обављају у Цр-

веном крсту. За при-
купљање крви

задужен је
војвођан-

ски Завод
за трансфу-

зију.
Уколико и
вама среда,
27. март,
звучи као

одличан датум за хумане по-
духвате, онда тог дана, након
лаганог доручка, похрлите до
Црвеног крста и лепим гестом
допринесите томе да овај свет
буде боље место за живот.

Петак, 22. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ХРОНИКА

Ко жа му шка ра ца се при род -
но раз ли ку је од ко же же на,
па су та ко дру га чи је и њи хо -
ве по тре бе, као и ко зме тич -
ки пре па ра ти ко ји су им на -
ме ње ни. По ред про из во да за
не гу, пре све га аф тер шеј во -
ва, ко ји су нај ра спро стра ње -
ни ји, у по след њих де се так
годи на зна ча јан је по раст про -
да је ан ти ејџ пре па ра та
циљано на ме ње них ја чем по -
лу. Му шкар ци су очи глед но
уви де ли ко ли ки зна чај пра -
во вре ме на не га има ка да је
реч о под мла ђи ва њу.

Ко жа му шка ра ца и же на
раз ли ку је се у по гле ду де бљи -
не и хи дра ти са но сти, чвр сти -
не, са др жа ја се бу ма и зно ја и
при су ства дла ка на ли цу и

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

Да ли је му шкар ци ма
лак ше

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 300 гра ма пи ле ћег

бе лог ме са, је дан цр ни лук, 150

гра ма бро ко ли ја (или гра шка,

шар га ре пе, пе чу ра ка и сл.), 250

гра ма ли сна тог те ста и јед но ја је

за пре ма зи ва ње.

За бе ша мел умак: 25 г ма -

сла ца, ка ши ка бра шна, два де ци -

ли тра пи ле ће су пе, де ци ли тар

мле ка, пр сто хват со ли и би бе ра по уку су.

При пре ма: Ме со исе ци те на коц ки це и по со ли те. На ма ло ма -

сла ца и уља про пр жи те сец ка ни лук. До дај те пи ле ти ну и све за јед -

но крат ко пр жи те док ме со не омек ша. Бро ко ли ку вај те у сла ној во -

ди пет ми ну та, а за тим сје ди ни те с пи ле ти ном. Све пре ба ци те у по -

су ду у ко јој ће се пе ћи.

На пра ви те бе ша мел умак: На ма ло ма сла ца про пр жи те ка -

ши ку бра шна. По ла ко си пај те пи ле ћу су пу (мо же и од коц ки це) и ме -

шај те да се не на пра ве гру дви це. На кра ју до дај те мле ко и ку вај те

два-три ми ну та да се умак згу сне. По со ли те и по би бе ри те и изме-

шајте са месом и по вр ћем. Рас та њи те ли сна то те сто и исе ци те „по -

кло пац” та ко да бу де мал ки це ве ћи од по су де за пе че ње. Од остат -

ка те ста исе ци те не ко ли ко ли сти ћа и ту пом стра ном но жа на пра ви -

те за ре зе. Пе ци те око 35 ми ну та на 200 сте пе ни све док те сто ле по

не по ру ме ни. По слу жи те то пло. 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

Пи та с пи ле ти ном

Бол у сла би на ма је при лич -
но уо би ча јен у ам бу лан ти оп -
ште и ур гент не ме ди ци не.
Раз ло зи за овај бол ни су са -
мо па то ло шка ста ња бу бре га
и ури нар ног трак та, већ су
то све бо ле сти и по вре де ко -
је за хва та ју нер ве и дру га
тки ва лум бал не ре ги је. Пра -
вил но узе ти по да ци од па ци -
јен та и фи зи кал ни пре глед
усме ра ва ју нас ка да љој ди -
јаг но сти ци и от кри ва њу узро -
ка сла бин ског бо ла. Пр ви за -
да так је раз ли ко ва ње па то -
ло ги је бу бре га и ури нар них
пу те ва од па то ло ги је дру гих
тки ва ко ја се на ла зе у овој
ре ги ји.

Кре ће мо од ко же ка ко би -
смо ис кљу чи ли евен ту ал не
по вре де или ин фек ци ју као
што је хер пес зо стер. Пи па -
њем ми шић но-ко шта них
струк ту ра по ку ша ва мо да от -
кри је мо да ли је до шло до
пре те ра ног ис те за ња ми ши -
ћа, тра у ме ко сти ју или при -
ти ска ња не ра ва ко ји из ла зе
на ни воу де се тог, је да на е стог
и два на е стог ре бра и сла бин -
ских пр шље но ва. Не тре ба
за бо ра ви ти да не ки ту мо ри
и ап сце си тр бу шне ду пље

могу при ти ска ти ову ре ги ју.
Код сум ње на ми шић ни бол
ло кал на при ме на то пло те и
пре па ра та са анал ге тич ким
свој стви ма има и ди јаг но -
стич ку и те ра пиј ску функ -
ци ју. Оште ће ње ко ре на нерва
пре по зна је се оштрим про -
ба да ју ћим бо лом ко ји се
појача ва на по кре те. Про ба -
да ју ћи бол мо же узро ко ва ти
и упа ла плућ не ма ра ми це
на ста ла услед пне у мо ни је,
тубер ку ло зе или плућ не
ембо ли је.

Ис кљу чи ва њем свих ових
узро ка до ла зи мо до бу бре га
и ста ња ко ја иза зи ва ју за па -
ље ња бу бре жног тки ва и ис -
те за ње бу бре жне кап су ле.
Упа лу бу бре га ка рак те ри ше
туп и уме рен бол у сла бин -
ској ре ги ји. Пра те је тем пе -
ра ту ра, дрх та ње и муч ни на.
Па ци јент обич но из бе га ва по -
кре те ко ји узро ку ју још ве ћи
бол, за раз ли ку од ка ме на у
бу бре гу, ко ји иза зи ва нер во -
зу и по тре бу за кре та њем.
Узи ма ње ури но кул ту ре и сни -
ма ње ури нар ног трак та су
нео п ход ни ка ко би се про це -
ни ле про ме не на бу бре гу и
ури нар ним пу те ви ма. Бол
про у зро ко ван ка ме ном у бу -
бре гу по ста је све че шћи про -
блем чо ве ка ин ду стриј ског
до ба. На ста је услед ири та ци -
је са мим ка ме ном, за сто ја
ури на и ис те за ња ури нар них
пу те ва. У пи та њу је гр че вит
бол у сла би ни, пра ћен муч -
ни ном и по вра ћа њем, без
тем пе ра ту ре, а ши ри се обич -
но у пре по ну. На ве ли смо
нај че шће раз ло ге сла бин ског
бо ла и на да мо се да ће ово
по мо ћи при из бо ру струч не
ме ди цин ске по мо ћи. О про -
бле ми ма с про ста том не ки
дру ги пут.

Узро ци бо ла 
у слабина ма

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

те лу. Ко жа му шка ра ца је де -
бља од ко же же на и до 25%,
та ко да се због то га не ви ди
це лу лит, ко ји сва ка ко има ју.
Осим то га, њи хо ва ко жа је и
бо ље хи дра ти са на, па је про -
цес ста ре ња ујед на чен и уме -
рен, за раз ли ку од жен ске,
ко ја се дра стич но ис та њу је и
су ши у пе ри о ду ме но па у зе.
Му шка ко жа има чвр шћа ко -
ла ге на влак на, па му шкар ци
ста ре спо ри је не го же не. Ма -
ње су скло ни по ја ви сит них
бо ра, ко је су чест про блем
код же на на кон ме но па у зе.
Пр ви зна ци ста ре ња код му -
шке ко же ја вља ју се тек од
че тр де се те го ди не жи во та,
али су про ме не из ра же ни је,
јер су бо ре ду бље, а ко жа бр -
же гу би то нус. Му шка ко жа
лу чи ви ше се бу ма од жен ске,
па оту да ви ше му шка ра ца има
про блем са ак на ма, ми те се -
ри ма, се бо ре ич ним дер ма ти -
ти сом, као и с пре ко мер ним
зно је њем.

Укла ња ње дла ка бри ја њем
за му шкар це мо же да пред -
ста вља ве ли ки про блем, јер се
на ру ша ва хи дро ли пид ни слој
па су ири та ци је у ви ду цр ве -
ни ла, пец ка ња и свра ба ре ла -
тив но че сте, а по не кад се јавља
и ура ста ње дла ка (фо ли ку ли -
тис). Та ко ђе, због по ја ча ног са -
др жа ја се бу ма, му шкар ци
чешће има ју про блем с ма -
сном ко сом и по ја вом пе ру ти.

Пра вил на не га ли ца, до -
бра ко зме ти ка и трет ма ни
ли ца у са ло ну знат но по бољ -
ша ва ју ква ли тет му шке ко -
же и под мла ђу ју је.

Про гре сив на бо лест 
с не по врат ним
губици ма

Ре дов ни од ла сци 
код оф тал мо ло га 
су пре суд ни

Струч ња ци пред ви ђа ју да ће
се број љу ди ко ји су осле пе ли
због гла у ко ма сле де ће го ди не
по пе ти на чак 11,2 ми ли о на,
док ће око 80 ми ли о на осо ба
жи ве ти с не ким об ли ком овог
обо ље ња. Гла у ком је дру ги на
ли сти во де ћих узроч ни ка сле -
пи ла и сто га је та бо лест у фо -
ку су сва ке го ди не у дру гој не -
де љи мар та, ка да се ука зу је на
симп то ме, фак то ре ри зи ка и
ва жност ре дов них оф тал мо ло -
шких пре гле да.

Гла у ком је по знат и под име -
ном зе ле на мре на, а због из о -
стан ка симп то ма, на ро чи то у
по чет ку, на зи ва ју га „ти хим
уби цом ви да”. Под ра зу ме ва
про па да ње вид ног нер ва и нер -
вних вла ка на мре жња че. Нај -
че шће је по ве зан с по ви ше ним
оч ним при ти ском (из над 21
mmHg) про у зро ко ва ним за др -
жа ва њем оч не теч но сти због
за пу ше них од вод них ка на ла.

Про ве ра вај те при ти сак

Бо лест је про гре сив на и не по -
врат на, па су од пре суд не ва -
жно сти ре дов ни од ла сци код
оф тал мо ло га ка ко би се пра -
тио ин тра о ку лар ни при ти сак.
Уло гу у на стан ку гла у ко ма
игра ју и ге нет ска пре ди спо зи -
ци ја, ди ја бе тес, крат ко ви дост,
ста ро сно до ба, тра у ма ока, те
упо тре ба сте ро и да. Нај че шће
се ја вља по сле че тр де се те го -
ди не, а уче ста лост му се по ве -
ћа ва код осо ба ста ри јих од 65
го ди на. Та ко ђе, че шћи је код
же на.

Симп то ми гла у ко ма су: бол
у оч ној ја бу чи ци или иза ње,
гла во бо ља, осе тљи вост оч не ја -
бу чи це на при ти сак, су же ње и
не при ја тан осе ћај у очи ма.

ли је реч о гла у ко му, ка та рак -
ти, крат ко ви до сти или да ле ко -
ви до сти, по не кад је те шко при -
ме ти ти, па се сто га, уме сто да
че ка мо да се ства ри за ком пли -
ку ју, са ве ту је да пре вен тив но
по се ти мо оф тал мо ло га јед ном
го ди шње или јед ном у го ди ну
и по да на.

Хра на чу ва вид

Очу ва њу ва шег ви да до при -
неће ис хра на за сно ва на на

намир ни ца ма бо га тим лу те и -
ном, оме га 3 ма сним ки се ли -
на ма и ви та ми ни ма А, Ц и Е.
Агру ми, зе ле но ли сна то по вр -
ће, шар га ре па, бе ли лук, ора -
си, ма сна ри ба и ја ја сто га тре -
ба да бу ду не за о би ла зан део
ва ше тр пе зе.

Бо ров ни це ва же за нај бо љи
при род ни лек за здра вље очи -
ју, па их увр сти те у ис хра ну
кад год је мо гу ће. Пре по ру чу је
се да ра ди ја ча ња ви да пи је те
сок од бо ров ни це, и то: пре до -
руч ка, руч ка и ве че ре по је дан

де ци ли тар чи стог при род ног
со ка, а на кон сва ког од обро ка
по два де ци ли тра со ка са

шећером и ли му но вим со ком.
До бро је пи ти и сок од на ран -
џе или не ког дру гог во ћа бо га -
тог ви та ми ни ма Ц и А.

Ва жно је и да за шти ти те очи:
из бе га вај те пре ду го се де ње пред
ра чу на ром, но си те на о ча ре са
УВ за шти том, као и за штит ну
опре му то ком спорт ских ак -
тив но сти и ру ко ва ња елек трич -
ним апа ра ти ма, ма ши на ма и
хе ми ка ли ја ма. Имај те у ви ду
и то да ле ко ви за де пре си ју,
анк си о зност, штит ња чу и хо -
ле сте рол мо гу по ве ћа ти ри зик
од оч них обо ље ња.

Ва жно је да зна те да ра но
от кри ва ње мо же успо ри ти или
за у ста ви ти раз вој ве ћи не оч -
них бо ле сти. Сто га не мој те иг -
но ри са ти симп то ме и обра ти -
те се спе ци ја ли сти ако има те
те го бе као што су про бле ми са
чи та њем, сла би ји ноћ ни вид,
те же при ви ка ва ње с та ме на
све тлост, за мор очи ју, гла во -
бо ље, по ја ва дво стру ких сли -
ка, та ла са стих иви ца или све -
тле ћих кру го ва или осе ћај при -
ти ска у оку.

Лече ње је ба зи ра но на сни жа -
ва њу оч ног при ти ска ка ко би
се спре чи ло да ље оште ће ње оч -
ног жив ца и са мим тим про па -
да ње ви да. У те свр хе се ко ри -
сте ка пи и, по по тре би, дру ги
ле ко ви. Ако па ци јент не ре а гу -
је на те ра пи ју, при бе га ва се
опе ра ци ји. Од ре ђе не вр сте гла -
у ко ма мо гу се ле чи ти ла сер -
ском ин тер вен ци јом. Ипак, гла -
у ком се не мо же у пот пу но сти
из ле чи ти, али се мо же др жа ти

под кон тро лом, ре дов ним узи -
ма њем те ра пи је. Ва жно је на -
гла си ти да гла у ком не сме те
за не ма ри ва ти, јер ако се бо -
лест не ле чи, за са мо не ко ли ко
го ди на до ла зи до трај ног гу -
бит ка ви да.

На ше очи се раз ви ја ју и ста -
ре за јед но с на ма. До че тр де -
се те ве ћи на љу ди има од ли -
чан вид, а на кон то га по ла ко
по чи њу про бле ми, да би по сле
ше зде се те ма ло ко за др жао око
со ко ло во. Пр ве зна ке оч ног
обо ље ња, без об зи ра на то да

Бо ров ни ца ва жи за
нај бо љи при род ни лек
за здра вље очи ју, па
је увр сти те у исхра ну
кад год је могу ће.

Ако се гла у ком не
лечи, за са мо не ко ли ко
го ди на до ла зи до 
трај ног гу бит ка ви да.

МЕД ЈЕ ВАШ СА ВЕ ЗНИК

Ако има те гла у ком, на род ни ле ка ри пред ла жу сле де ћу те -

ра пи ју. То ком ме сец да на сва ке дру ге ве че ри пре спа ва ња

ста вљај те по јед ну ка фе ну ка ши чи цу ме да на оба ока. На -

кон што од сто ји де сет ми ну та, опе ри те очи мла ком уку ва ном

ка ми ли цом (три ка ши ке цве та пре лиј те ли тром кљу ча ле во -

де, па оста ви те да од сто ји по кло пље но два са та, про це ди те

и ко ри сти те). По сле то га ле зи те да спа ва те.

То ком тра ја ња те ра пи је сва ког да на за ру чак по је ди те

по два че шња бе лог лу ка, а за ве че ру по че твр ти ну гла ви -

це цр ног лу ка. Пре спа ва ња по је ди те јед ну до две на ки се -

ле ја бу ке.

Пазите, симптоми су у почетку једва приметни

СВЕТ СКА НЕ ДЕ ЉА БОР БЕ ПРО ТИВ ГЛА У КО МА

ЧУ ВАЈ ТЕ СЕ ТИ ХОГ УБИ ЦЕ ВИ ДА

Страну 

припремила 

Драгана
Кожан
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Светски а наши! У
белом свету уважавају
их због стручности,
додељују им ордене и
признања, а ми смо
их питали да ли су и 
у свом селу пророци

Пан че во је од у век да ва ло зна -
ме ни те љу де, по је дин це ко ји
су до при но си ли раз во ју кул -
ту ре, умет но сти и при вре де
ши ре за јед ни це. И дан-да нас
не ки на ши су гра ђа ни ужи ва ју
ве ли ки углед у све ту. Јед ни су
у Па ри зу, Лон до ну, То ки ју... а
дру ги ов де, у на шем гра ду.
Мо жда их сва ког да на сре ће -
те у пе ка ри или на ули ци, а
да и ни сте све сни да их у све -
ту ува жа ва ју. Пи та ли смо их
да ли Пан че во и Пан чев ци
уме ју да при зна ју успех... Или:
мо же ли се би ти про рок у свом
се лу?

Ди рек тор ка у „Мај кро соф ту”

Та ња Та то ми ро вић је у ком -
па ни ји „Мај кро софт” ди рек -
тор ко му ни ка ци ја за ре ги он
ко ји об у хва та два де сет че ти -
ри зе мље. Про гла ше на је за

јед ну од пе де сет нај ва жни јих
осо ба у ди ги тал ној те ле ви зиј -
ској де лат но сти у Евро пи; на -
пи са ла је књи гу о ра дио-про -
па ган ди за вре ме фа ши зма у
Ита ли ји, а не дав но је по позиву
при мље на у Са вет за ко му ни -
ка ци је чу ве ног „Форб са”. Ма -
стер-сту ди је је за вр ши ла на
ФПН, а три го ди не док тор -
ских сту ди ја на ФДУ, све у
Бео гра ду.

– По сто ји јед на по пу лар на
из ре ка: „Успех је као труд но -
ћа. Сви ти че сти та ју, а ни ко
не зна ко ли ко си сек са мо рао
да имаш да би до шао до тле”.
Осим тог сек са, ко ји обич но и
ни је ве зан за ме сто, ако си
успе шан ван гра ни ца свог гра -
да, у ње му ће се љу ди пре ма
те би по на ша ти на је дан од три
на чи на: или не ће има ти пој -
ма ко си и шта ра диш; ди ви ће
се тво јој ка ри је ри; или ће пре -
вр та ти очи ма и ко мен та ри са -
ти „не ка на ста ви да бу де па -
мет на та мо где је би ла и до
са да”. По ред успе шне при ва -
ти за ци је „Пан чев ца”, ко ју сам
во ди ла 2015. го ди не, а сма -
трам је успе шном јер лист ни -
је по ли тич ки при ва ти зо ван,
ни сам се мно го ан га жо ва ла у
Пан че ву. По ле пом пам тим
вре ме с по чет ка ве ка ко је сам
као на став ник про ве ла у ОШ
„Бра ца Пе тров” и ЕТШ „Ни -
ко ла Те сла”, и не што крат ко у
„Пе тро хе ми ји”. Али ни сам си -
гур на да град има слу ха за љу -
де ко ји не што ра де ван град -
ског ата ра. Мо жда би мо гли
да нас ан га жу ју да про бо но
до при не се мо гра ду, сва ко у
сво јој обла сти. Ево, спрем на
сам да одр жа вам тре нин ге из
обла сти ко му ни ка ци ја, а мо гу
и да за су чем ру ка ве и укљу -
чим се у ак ци ју чи шће ња Пан -
че ва, ко јем та ко не што за и ста
тре ба. Кад год сам ту...

Пре по знат у све ту

Фи лип Кру мес је ро ђен у му -
зич кој по ро ди ци, а ди пло ми -
рао је ви о ли ну на Фа кул те ту
му зич ке умет но сти у Бе о гра -
ду, у кла си проф. Ја сне Мак -

си мо вић. На кон то га је про -
вео го ди ну да на на Кон зер ва -
то ри ју му за му зи ку, дра му и
плес у Ан твер пе ну. По ред ви -
о ли не, у том гра ду је го ди ну
да на сту ди рао и умет нич ку
фо то гра фи ју на Ака де ми ји ле -
пих умет но сти. Свој жи вот по -
све тио је из у ча ва њу им про ви -
за ци је и ње ној при ме ни у са -
вре ме ном му зич ком из ра зу.
По ред из во ђе ња, ба ви се и ком -
по но ва њем и аран жи ра њем
му зи ке. У по след њих не ко ли -
ко го ди на као стал ни члан на -
сту па са џез и world music sa-
stavima „Shira U’tfila”, „Hot
Club of Belgrade”, „Jasna Jovi-

ćević Sextet”, „Mar-
čelo & Napeti Quin-
tet” i „Serbian Jazz
Bre!”. Са ра ђи вао је с
мно гим до ма ћим и
стра ним му зи ча ри -
ма, ком по зи то ри ма
и му зич ким са ста ви -
ма из Ср би је, Аме -
ри ке, Изра е ла, Не -
мач ке, Ма ђар ске... 

– Ко ли ко раз ли чи -
тих ни воа успе ха
има, то ли ко је и раз -
ли чи тих ту ма че ња
истог. Ни шта ни сам

оче ки вао од око ли не, сво јим
по слом се ба вим искре но, це -
лим сво јим би ћем и ако је не -
ко то пре по знао – су пер! Ако
ни је, ни ком ни шта...

Жи вот у па лан ци

Ог њен Гла во нић је филм ски
ре ди тељ из на шег гра да и ди -
рек тор и је дан од осни ва ча
„Пан че во филм фе сти ва ла”.
Ње го ви фил мо ви су при ка за -
ни и на гра ђи ва ни у Ка ну, Бер -
ли ну, То рон ту, Ро тер да му, Њу -

јор ку, Са ра је ву и на мно гим
дру гим фе сти ва ли ма.  Вла сник
је пе де се так при зна ња. До са -
да је сни мио фил мо ве „Жи ван
Пу јић Џи ми” (2009), „Ри там
ги та ра, пра те ћи во кал” (2010),
„Од пе пе ла” (2012), „Жи ван
пра ви панк фе сти вал” (2014),
„Ду би на два” (2016) и „Те рет”
(2018).

– По што сте упо тре би ли баш
ту реч: про рок, ци ти рао бих
Ра до ми ра Кон стан ти но ви ћа,
ко ји је у по след њем об ја вље -
ном за пи су за жи во та ре као
да се про рок мо же би ти „са мо
у без из глед ном све ту... са мо у
све ту у ко ме не ма на де ни за
нај ма њу про ме ну. А то је свет
о ко ме са ња, ко ме те жи дух
па лан ке, уто ли ко ви ше што тај
свет очи ти је не по сто ји. То је
свет ко лек ти ви те та ко ји не тр -
пи ни ка кво, па ни нај ма ње од -
сту па ње од ње га. Свет за ко ји
је грех сва ка де мон стра ци ја
ин ди ви ду а ли те та, а са мим тим
и сва ки по ку шај кри тич ког ми -
шље ња ко га не ма без ин ди ви -

ду а ли те та”. За не ке
грех, за не ке пу то каз.

Афо ри сти ча ре ва
кожа памти

Зо ран Т. По по вић је
је дан од нај по зна ти -
јих срп ских афо ри -
сти ча ра. Жи ви и ра -
ди у Пан че ву. Об ја -
вио је де вет збир ки
афо ри за ма. До бит -
ник је де се ти на на -
гра да на углед ним
фе сти ва ли ма са ти ре
и ху мо ра на Бал ка -

ну, Пан че во га је од ли ко ва ло
Но вем бар ском на гра дом гра -
да за  2011. го ди ну, а че ти ри
го ди не ка сни је за књи гу „Да -
ће бог, ако бог да” до био је
на гра ду „Ра до је До ма но вић”.
По бед ник је фе сти ва ла „То -
ри но ин син те зи” у Ита ли ји
2016. го ди не и пре во ђен је на
ита ли јан ски, ен гле ски, пољ -

ски, ру ски, шпан ски, бу гар -
ски, ма ке дон ски, не мач ки,
румун ски, сло ве нач ки и
баскиј ски.

– Пан че во је сре ди на ко ја
те шко пра шта успех
и у њој го то во увек
пре о вла ђу је мен та -
ли тет па лан ке. За што
– ни ко ме ни је ја сно,
јер као град има ве -
ли ку кул тур но-исто -
риј ску тра ди ци ју. То
сам осе тио на сво јој
ко жи, јер за мно ге
сам са мо „по зна ти
пан че вач ки афо ри -
сти чар”, уме сто „је -
дан од нај бо љих срп -
ских афо ри сти ча ра”
или „бал кан ских”,
што су ре кле мно ге углед не

лич но сти у ре ги о ну.
Ума њу је се успех!
На рав но, не ра де то
сви, али чини ми се
да је то ве ћин ски на -
чин раз мишља ња у
гра ду. Сре ћом, има
и љу ди ко ји пре по -
зна ју вредно сти.

Свет је леп

Емил Сфе ра је сли -
кар из Пан че ва. Ди -
пло ми рао је на Ака -
де ми ји ли ков них
умет но сти у Бе о гра -

ду у кла си про фе со ра Ма ри је
Дра гој ло вић и Сла во љу ба Чво -
ро ви ћа пре два де сет пет го -
ди на. Ко лек тив но из ла же од
1990. го ди не, а пр ву са мо стал -
ну из ло жбу имао је већ 1994.

го ди не у на шој Га ле ри ји са -
вре ме не умет но сти. По сле то -
га имао је још ше зде сет пет
са мо стал них из ло жби. До бит -
ник је две ју на гра да Ок то бар -
ског са ло на у Пан че ву, као и
вој во ђан ског при зна ња за сли -

кар ство за 2010. го ди ну „На -
ђа па ти Ку кац Пе тер”. Сту диј -
ски је бо ра вио у Па ри зу 1996.
и 2003. го ди не. Ње го ва де ла
се да нас на ла зе у мно гим збир -
ка ма у зе мљи и ино стран ству.
Сво је сли ке че сто про да је у
до бро твор не свр хе, а по све -
ћен је и ра ду с де цом.

– Це ним до бру во љу и ин те -
ли ген ци ју љу ди око се бе и мно -
ги ма се ди вим. Сво јом умет -
но шћу го во рим о до брим ка -
рак те ри сти ка ма љу ди и под не -
бља, во лим на шу кул ту ру и тра -
ди ци ју и ми слим да би тре ба -
ло да се сви бар ма ло ви ше њо -
ме по но се. Цео свет је јед но
се ло, ин фор ма ци је су у сва ком
мо мен ту до ступ не сви ма и ни -
ма ло се не осе ћам ло ше ма где
жи вео. Ва жно је шта но сиш у
се би, а не где си.

Пут у Ки ну

Иван Смај ло вић је ди пло ми -
ра ни ин же њер тех но -
ло ги је и би о тех нич -
ких на у ка. Осво јио је
на гра ду за ме тод ко -
јим се утвр ђу је је су
ли ал ко хол на пи ћа
ори ги нал на или на -
пра вље на од ше ће ра.
Струч но се уса вр ша -
вао на Хел син шком
уни вер зи те ту у Фин -
ској. Про нашао је но -
ву тех но ло ги ју за про -
из вод њу ви со ко фрук -
то зног си ру па, ко ји
се нај че шће ко ри сти

као за сла ђи вач у про из вод њи
хра не и пи ћа. Ње гов про на ла -
зак про из во ђа чи ма ове суп стан -
це доно си огром не уште де, а
прошле го ди не био је зва нич -

но по зван у Ки ну, да та мо ин -
ста ли ра сво ју опре му. Осно вао
је фир му „SG Isotech”, а 2017.
го ди не до био 
је Ме да љу за про на ла за штво
од Свет ске ор га ни за ци је 
за зашти ту ин те лек ту ал не
својине...

– Ка да сам се на кон де сет
го ди на вра тио у Пан че во и
осно вао фир му „SG Isotech”,
ни сам до био ни ка кву по моћ,
ни ти по др шку од ло кал них
вла сти. Ка да бо ље раз ми слим,
ни сам до био ни ка кву по др шку
ни од др жа ве Ср би је иа ко је
ова те ма ко јом се ја ба вим
упра во оно чи ме они ис пи ра ју
уста сва ког да на обе ћа ва ју ћи
бо ље тр жи шне усло ве и сма -
њи ва ње сто пе си ве еко но ми је
и за шти ту ле гал них про из во -
ђа ча и ре пу блич ког бу џе та.

Про це ње на це на
опре ме ко ју „SG Iso-
tech” по чи ње да пра -
ви је сте око два ми -
ли о на евра по ла бо -
ра то ри ји, с по тен ци -
ја лом по сла од пре -
ко 1.500 ла бо ра то ри -
ја у све ту! То је бру -
то вред ност про фи -
та од око три ми ли -
јар де евра. На дру -
гом ме сту би ме ву -
кли за ру кав да ме
за др же, а за то вре -
ме ов де код нас је

ман тра „не ка не при ча мно го
и не ка не та ла са пре ви ше”.
Гле да но из те пер спек ти ве, не
мо гу да раз лу чим шта је се ло
где бих био про рок – Пан че во
или Ре пу бли ка Ср би ја!

Мирјана Марић

Го то во је
н е  м о  г у  ћ е
раз ми шља -
ти о жи во ту
без љу ба ви.
Јер ка кав би
жи вот био
ка да се не
би вр тео око
љу ба ви? Ка -
да не би смо
про на ла зи -
ли љу бав,
би ли во ље -
ни и во ле ли
дру ге? А
опет, љу ба -
ви рет ко при ла зи мо на ин -
те лек ту ал ном нивоу. Сви смо
ис ку си ли за љу бљи ва ње, али
се ни смо запи та ли ка ко оно
функ циони ше.

Оп се сив не ми -
сли, про ме не рас -
по ло же ња, не са -
ни ца, гу би так
апе ти та – све су
то са мо не ке од
фа тал них по сле -
ди ца за љу бље но -
сти. Из ра зи по -
пут „во лим те до
лу ди ла” или „лу -
до за љу бљен” мо -
жда ни су са мо
јед но став не ме -
та фо ре, већ на го -
ве шта ва ју тур бу -
лент но пси хич ко

ста ње ко је по га ђа мно ге. Јер
ко се ни је по на шао бу да ла сто
– или, у нај ма њу ру ку, крај ње
нео бич но – кад је био
заљубљен?

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас на шта
по ми сли те кад се по ме не Ита -
ли ја. „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 „Ђа ко мо Ка за -
но ва” Ма теа Стру ку ла 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:

„На је ди ну чи зму на Зе мљи
ко ју је мо жда баш Ка за но ва
из гу био бе же ћи од љу ти тих
му же ва.” 063/8434...

„Ита ли ја је по ма ло и Си ци -
ли ја, Це за ро ви по том ци, али
и по след њи круг у Мон ци. Ита -
ли ја, то је увек нај бр жи ’фе -
ра ри’, али и ’Цр ве на зве зда’ и
не за бо рав ни Ба ри.” 060/0270...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње ко ли ко су дру штве не

мреже про ме ни ле њи хов жи -
вот. Они ће осво ји ти по је дан
при ме рак књи ге „Сај бер пси -
хо ло ги ја” Ка та ри не Ка цер.

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:

„Про ме ни ле су ми жи вот
на бо ље, по што сам за хва љу -
ју ћи ’Феј сбу ку’ про ва ли ла да
ме деч ко ва ра и оста ви ла ско -
та. Спа сла сам се бе де.”
064/5290...

„Дру штве не мре же су дру -
ги ма олак ша ле за ба да ње носе -
ва у мој жи вот, што је доне ло
не при јат не про ме не нај пре
ме ни, а до не ће и њи ма кад
по лу дим, па те исте но се ве
по раз би јам.” 064/2555...

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

Д. К.

Два читаоца који до среде, 27. марта, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико често
се сећате неких изгубљених љубави?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Изгубљено доба љубави и снега” Џенифер
Лам. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном бро-
ју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

Са шеснаест го-
дина Наталија
Гончарова је за-
пањујуће лепа и
интелектуално
знатижељна. Док
она налази радост
у француским ро-
манима и руској
поезији, њена по-
родица брине о
изгледима за ње-
ну удају. Већ на
свом првом балу
у родној Москви
она ће привући
пажњу најславни-
јег руског бунтовног песника
Александра Пушкина. Очара-
на на први поглед, Наталија

је већ одани чи-
талац Пушкино-
вог романа у сти-
ховима „Евгени-
је Оњегин”, који
Пушкин објављу-
је у наставцима.
Следи удварање,
а убрзо и брак –
пун страсти и ус-
хићења, али и
разорне љубомо-
ре. Кад зли двор-
ски језици дове-
ду до двобоја у
којем Пушкин
гине, она ће би-

ти оптужена за настанак ин-
триге у којој је песник бранио
њену част.

„Изгубљено доба љубави
и снега” Џенифер Лам

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Не по пра вљи ви
романтик” Френкa Талисa

Два чи та о ца ко ји до сре де, 27. мар та, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Шта за вас
зна чи фра за не по пра вљи ви ро ман тик?”, на гра ди ће мо по једним
при мер ком књи ге „Не по пра вљи ви ро ман тик” Френкa Талисa.
Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан -
чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Чу вај те но се ве

НА ШИ СУ ГРА ЂА НИ КО ЈИ СУ УС ПЕ ЛИ У СВЕ ТУ

ПАН ЧЕ ВО НЕ ОПРА ШТА УСПЕХ

Филип Крумес

Зоран Т. Поповић

Иван Смајловић

Огњен Главонић

Тања Татомировић

Емил Сфера
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НАШ ГОСТ: МИ РО СЛАВ ЖУ ЖИЋ, ГЛУ МАЦ

ПАНЧЕВО МО РА ДА СЕ ВО ЛИ

ест при мље но је три на е сто ро.
То је би ло 1963...
l Ка ко сте се осе ћа ли ка да

сте са зна ли да сте при мље ни
на глу му?

– Сва ки чо век у жи во ту има
че тр на ест да на ко је пам ти! Је -
дан од тих мо јих срећ них че -
тр на ест да на био је 8. сеп тем -
бар 1963. го ди не, ка да ми је на
Кор зоу у по ла се дам уве че Ђор -
ђе Зој кић, већ сту дент тре ће
го ди не По зо ри шне ака де ми је,
ре као да сам при мљен! Ре као
је: „Ви део сам те на та бли на
спи ску при мље них, под бро јем
три на ест си...” То је ја ко зна -
чај на ре че ни ца у мом жи во ту.
l Ко ја вас се ћа ња ве жу за

на сту пе у Пан че ву?
– Мој нај бли ста ви ји тре ну -

так у на шем гра ду је нај леп ше
књи жев но ве че ко је је ика да
одр жа но, ка да сам ја био глав -
на зве зда, а уче сник Ми лош
Цр њан ски. Ре као ми је да ни -
ка да ни ко ни је го во рио ње го ву
„Апо те о зу” као што сам ја.
Имам око три ста све до ка за то!
То је би ло 1970. го ди не, ја сам
већ био свр ше ни сту дент.
l С ко јим сте се Пан чев ци -

ма дру жи ли и ко ли ко вам је то
зна чи ло?

– Ку мо вао сам с Ми ком Ан -
ти ћем. Де цу сам му кр шта вао

и се стру сам му вен чао. Ба та
Ил кић Бир та био је мој ду хов -
ни учи тељ. Од ње га сам пр ви
пут чуо за кне за Ми шки на, за
До сто јев ског. Он је ве о ма ути -
цао на ме не. Та ко ђе, мој про -
фе сор др Дра го љуб Влат ко вић,
нај бо љи по зна ва лац Ну ши ћа и
Бо ре Стан ко ви ћа. За тим Бо жа
Бо жич ко вић, про фе сор срп ско -
хр ват ског у Тех нич кој шко ли,
ко ји је био је дан од осни ва ча
„Ате љеа мла дих”... Али на ме -
не је нај ве ћи ути цај имао глу -
мац Ми лан Ај ваз.
l С ким сте све од на ших

по зна тих глу ма ца ра ди ли?
– Имао сам сре ћу да на сту -

ди ја ма бу дем у кла си  го спо ђе
Љи ља не Кр стић, ве ли ке срп -
ске глу ми це. Са мном су би ли
Та на си је Та са Узу но вић, Гој ко
Шан тић и Бо го љуб Пе тро вић...
Две го ди не сам па у зи рао, па
сам на ста вио са Све тла ном Бој -
ко вић, Пе тром Кра љем, Бран -

Те шко да по сто ји и јед на осо -
ба у Пан че ву за ко ју иза на -
дим ка Жу ле не сто ји наш чу -
ве ни глу мац Ми ро слав Жу жић.
Он је „наш” и сви му се Пан -
чев ци на ули ци ја вља ју чак и
ако се ни су фор мал но упо зна -
ли с њим. Ро ђен 1945. го ди не
„у гра ду на до мак за ба че ног гра -
да Бе о гра да”, ка ко он ка же, по -
чео је да глу ми у пан че вач ком
„Ате љеу мла дих” са ше сна ест
го ди на, а ди пло му на По зо ри -
шној ака де ми ји сте као је 1970.
Био је сти пен ди ста Бе о град -
ског драм ског по зо ри шта, члан
По зо ри шта на Те ра зи ја ма, стал -
ни члан „Ате љеа 212”, хо но -
рар ни члан Ју го сло вен ског
драм ског по зо ри шта и По зо -
ри штан ца „Пуж”. До бит ник је
пре сти жних на гра да, а и дан-
да нас пам ти на гра ду за нај бо -
љег глум ца ама те ра на све ту у
Мон те Кар лу ка да је играо пред
Грејс Ке ли.

ПАН ЧЕ ВАЦ: С об зи ром на
пред сто је ћу сто пе де се то го ди -
шњи цу „Пан чев ца” и на чи ње -
ни цу да сте и ви са ра ђи ва ли у
ње му, ка ква су ва ша пр ва се -
ћа ња на наш лист?

МИ РО СЛАВ ЖУ ЖИЋ: У пр -
вом по лу го ди шту дру гог раз -
ре да Основ не шко ле „Вук Ка -
ра џић”, ко ја се на ла зи ла у
бли зи ни Ста кла ре и где су
ишла сва де ца из мо је То по -
ле, до би ли смо за да так од учи -
те љи це Бо ја не Ада мо вић, зва -
не „тет ка Бо ја на”, да про да -
мо по де сет бро је ва пр вог бро -

ја „Пан чев ца”. То је би ло 1952.
го ди не, ка да је он об но вљен
по сле ра та. Мој дру ги су срет
је био 1958. го ди не, ка да сам
се у ли сту по ја вио на фо то -
гра фи ји „Мла ди у Пан че ву
игра ју шах”. Ја ни сам играо,
са мо сам ста јао са стра не, а
тре ћи пут, 1961. го ди не, већ
је би ло озбиљ ни је: по чео сам
да играм у „Ате љеу мла дих”,
а ре ди тељ Ми ша Ни ко лић, та -
да сту дент дра ма тур ги је, пред -
ло жио ми је да пи шем при че
из То по ле. На пи сао сам их
пет на е стак... Ка сни је сам, од
1991. до 2000. го ди не, имао
ко лум ну под на зи вом „Жу ле -
то во ћо ше”, с ви ше од три ста
при чи ца о Пан чев ци ма. Из
то га је на ста ла књи га „Као
сне го ви лањ ски”, ко ја је про -
да та за два да на...
l Кад сте се пр ви пут су сре -

ли с глу мом?
– По зо ри шну ка ри је ру сам

за по чео код „тет ка Бо ја не” у
дру гом основ не, ка да ми је, иа -
ко сам био осред њи ђак, по ве -
ри ла да го во рим „Ци га нин хва -
ли сво га ко ња”. То је био мој
пр ви из ла зак на јав ну сце ну.
Дру ги је био 1957. го ди не, у
сед мом раз ре ду, кад сам играо
Ми ку пи са ра у „Анал фа бе ти”.
То је би ло у на шем На род ном
по зо ри шту... На на го вор Ми -
ше Ни ко ли ћа оти шао сам на
при јем ни за „Ате ље мла дих”
1961. го ди не. При мљен сам и
од мах сам за и грао код Ми ки ја
Ми ла но ви ћа у пред ста ви „Ма -
ту ран ти”, ко ја је про сла ви ла
„Ате ље”... Ме ђу тим, по сле
основ не, отац ме је упи сао у
Тех нич ку шко лу. Он је био ко -
вач у „Утви” и же лео је да му
син по стиг не не што ма ло ви -
ше у жи во ту. Ја се ни сам про -
на ла зио у то ме, па сам по сле
две го ди не, уме сто на по прав -
ни из Тер мо ди на ми ке и ме ха -
ни ке, оти шао на при јем ни за
глу му. Од нас три ста осам на -

Миомир Миша Анђић
После краће болести, у 82. годи-
ни живота, 3. марта ове године
преминуо је наш суграђанин Ми-
омир Миша Анђић. 

Рођен је 20. фебруара 1937. го-
дине у Белој Цркви. Након што
је дипломирао на Правном фа-
култету у Београду, у родмом
граду је започео своју правничку
каријеру као судија за прекрша-
је. Потом је у Панчево радио у
среској управи, а затим је име-
нован најпре за заменика секре-
тара, а потом за секретара општине Панчево. 

Значајно место у његовој каријери заузима именовање
за помоћника савезног секретара (министра) за унутра-
шње послове СФРЈ. По истеку мандата на тој функцији
враћа се у Панчево, где у периоду убрзаног развоја града
обавља руководеће послове у стамбено-комуналној и гра-
ђевинској делатности. Био је први секретар СИЗ-а за
стамбено-комуналну област, организације која је усмера-
вала, координирала и финансирала развој градске ин-
фраструктуре. У периоду најинтензивније стамбене из-
градње био је на дужности генералног директора Грађе-
винског комбината „Конструктор”, који је тада, при пуној
запослености, запошљавао око 1.800 радника.

Миша Анђић се одликовао врхунским познавањем на-
шег правног система. Колеге и сарадници упознали су и
памтиће Мишу Анђића као изузетно одмереног, скром-
ног, ненаметљивог и неразметљивог човека, који свој ау-
торитет није заснивао на функцији коју је обављао, већ
на знању и другим личним квалитетима.

Сахрањен је 11. марта на Старом православном гробљу
у Панчеву.

М. Пауновић

IN ME MO RI AM

ком Коц ки цом, Љу бом Мољ -
цем... Мој пр ви филм је био
та ко ђе и пр ви филм Дра га на
Ни ко ли ћа, играо сам с нај ве -
ћим глум ци ма у овој зе мљи.
Глу мио сам у се ри ја ма се дам -
де се тих с Дра га ном За ри ћем,
Ми јом Алек си ћем и Чка љом.
l Ко ли ко вам је зна чи ло то

што сте баш из Пан че ва?
– У ове мо је се дам де сет че -

ти ри го ди не ни ка да у жи во ту
ни сам пре спа вао у Бе о гра ду.
Ако уве че оста нем ка сно на
Ака де ми ји или у гра ду, че као
сам пр ви ју тар њи воз за Пан -
че во у 5.10, онај што га је во -
зио чи ка Урош, с пар ња чом...,
јер сам то ли ко Пан че во др жао
ис пред све га. Ста но вао сам ду -
го, док сам сту ди рао, као са -
мац, са Сто ја ном Ри сти ћем Не -
ро ном. Он је ама тер ски глу -
мио у „Ате љеу”... Он ми је да -
вао па ре, јер се пр ви за по слио,
као дис пе чер у ау то тран спорт -
ном пред у зе ћу. То је би ло ви -
те шки, а ја сам му се ка сни је
оду жио и узи мао га да глу ми у
свим мо јим про јек ти ма.
l Би ли сте ве ли ки при ја тељ

с ди рек то ром Кул тур ног цен -
тра Зо ра ном Ро та ром?

– Ми смо би ли и ви ше не го
бра ћа и ку мо ви. До би ли смо и
пр ву на гра ду на Ра дио Пан че -

ву за за јед нич ку еми си ју
„Панче во ко је смо за бо ра ви -
ли”. Из ње су на ста ли на ши
„Ван дро ка ши”. Та пред ста ва је
игра на сто се дам де сет два пу -
та, што се ни ка да ни пре ни
ка сни је у исто ри ји Пан че ва ни -
је де си ло. Има ли смо пу ту ју ће
по зо ри ште ко је се зва ло исто
као пред ста ва. Го сто ва ли смо
по це лој бив шој Ју го сла ви ји, а
и пред ста вља ли смо Пан че во
на јед ном од пр вих су сре та про -
фе си о нал них по зо ри шта у Су -
бо ти ци, 1982. го ди не. Зо ран
Ро тар је та да про гла шен за нај -
бо љег глум ца у Вој во ди ни, на
че му сам му мно го за ви део. Је -
дан од нај бол ни јих тре ну та ка
у мом жи во ту је ка да нас је пре
не ко ли ко ме се ци на пу стио.
l Ка кво је то Пан че во ко је

смо за бо ра ви ли?
– Пан че во је има ло сво је про -

фе си о нал но лут кар ско по зо ри -
ште ко је је др жао брач ни пар

Кор бу нов, Ру си. Гим на зи ја лац
Ми ка Ан тић је це лих пет го -
ди на та мо ра дио као глу мац,
де ко ра тер и све оста ло. Они су
1952. го ди не оти шли у Па риз...
Пан че во је има ло сво је про фе -
си о нал но по зо ри ште од 1942.
до 1956, ка да су га на пр љав и
гну сан на чин уки ну ли. У том
по зо ри шту је игра ла пле ја да
ве ли ких глу ма ца, ме ђу оста ли -
ма и Се ве рин Бје лић. Пан че во
је и град пе сни ка. Пр ви не при -
ко сно ве ни Пан че вац ко ји је
ика да ов де жи вео био је про та
Ва са Жив ко вић. Он је шест го -
ди на пре Бран ка Ра ди че ви ћа
пи сао Ву ко вим је зи ком.
l Зна чај но је по ме ну ти и ва -

шу див ну љу бав ну при чу са ака -
дем ском сли кар ком На дом
Оњин Жу жић, ко ја тра је по ла
ве ка.

– Ми смо ста но ва ли јед но
дру гом иза ћо шка. Зна мо се
од је да на е сте го ди не. Ја сам
се из То по ле пре се лио у Гор -
њи крај. Вр ло бр зо сам спа зио
сит ну де вој чи цу ко ја те гли хар -
мо ни ку... Ишла је у му зич ку
шко лу. Ми ли он пу та сам хтео
да јој по мог нем. Од та да је тра -
ја ло мо је за љу бљи ва ње у њу.
Пре зи ра ла ме је што сам био

веома рђав ђак и што сам про -
пао у Тех нич кој шко ли. Тек
ка да сам упи сао По зо ри шну
ака де ми ју, по че ли смо да се
гле да мо, а зва нич но се за ба -
вља мо од 1964. То тра је пе де -
сет го ди на.
l На шта сте нај ви ше по но -

сни до са да?
– Нај ви ше сам по но сан на

мо ју љу бав пре ма Пан чев ци -
ма. И нај не срећ ни ји сам ка да
од ла зе здра ви умом Пан чев ци.
Мно ге смо из гу би ли. Ја Пан -
че во искре но но сим у ср цу. Али
ко ли ко сам са мо пу та био озло -
је ђен на овај град! Ов де се де -
си ло и мно го ру жних ства ри.
Пан че во је град где су ке ро ви
по је ли чо ве ка, из ве сног го спо -
ди на Ду му. Ов де су на гро бљу
би ли пр ви стре љач ки во до ви.
Има ли смо ло гор у Сви ла ри.
Пан че во је град ру жних ства -
ри, али Пан че во ни је за џа бе
про зва но Срп ском Спа р том. У
Пан че ву је два де сет че ти ри го -
ди не жи вео је дан Или ја Ми ло -
са вље вић Ко ла рац. Ов де је ко -
вао но вац и слао у Бе о град да
се на пра ви нај леп ши и нај чу -
ве ни ји кул тур ни цен тар – Ко -
лар че ва за ду жби на. Две го ди -
не код нас је жи вео и Јо ван Јо -
ва но вић Змај. Ов де је за вр шио
сво је „Ђу ли ће” и за по чео „Ђу -
ли ће уве о ке”, јер му је же на
умр ла у Ули ци Жар ка Зре ња -
ни на. Ов де је Јо ван Па вло вић
по кре нуо лист „Пан че вац”. У
Пан че ву је жи вео про та Ва са
Жив ко вић, па Ми ро слав Ан -
тић, за тим пе сник Ми лан Ћур -
чин, ко ји је тво рац срп ске мо -
дер не по е зи је. То је Пан че во
ко је обо жа вам. Кад год ула зим
у наш град, кад но ћу до ђем с
пред ста ве, а играо сам и за вре -
ме бом бар до ва ња као члан „Ате -
љеа”, ја увек за дрх тим. Ви дим
с јед не стра не Пре о бра жен ску
цр кву, с дру ге стра не Све то у -
спен ски храм и Ка то лич ку цр -
кву. Увек ми ср це не ка ко ма ло
за дрх ти кад пре ла зим Та миш.
Увек ка да уђем у то Пан че во,
ма ко ли ко га гр ди ли и ру жи ли
да је смрад но, ја сам ту сте као
сво је пр ве љу ба ви и нај бо ље
при ја те ље и са хра нио сво је нај -
бли же.

Мирјана Марић

Мирослав Жужић

Цр њан ски ми је 
рекао да ни ка да 
ни ко ни је го во рио 
ње го ву „Апоте о зу” 
као што сам ја.

У ове моје седамдесет
четири године 
никада у животу
нисам преспавао 
у Београду.

ПРЕ О БРА ЖЕН СКА ЦР КВА

Би сер ар хи тек ту ре
Пре о бра жен ска цр ква је је -
дан од не ко ли ко нај до ми нант -
ни јих и нај леп ших кул тур них
спо ме ни ка у Пан че ву, ка ко
због сво је ви си не (пре ко 45
ме та ра), та ко и због ви зан -
тиј ског ар хи тек тон ског сти -
ла у ко јем је са гра ђе на, по
узо ру на цр кве из до ба ди на -
сти је Не ма њи ћа.

Има бо га ту исто ри ју, ко ја
по чи ње да ле ке 1878. го ди не,
ка да је ње на град ња за вр ше -
на. Ње ну уну тра шњост кра се
из у зет но ста ре и вред не фре -
ске, као и је дан од нај леп -
ших ико но ста са у Ср би ји. У
пе ри о ду од 1905. до 1911. го -
ди не осли ка вао га је наш по -
зна ти сли кар Урош Пре дић.
Да нас је та цр ква под за шти -
том др жа ве и ва жи за кул -
тур но-исто риј ски спо ме ник
од из у зет ног зна ча ја. У њој се
ви ше од сто го ди на ор га ни -
зу ју бо го слу же ња.

У Хра му Све тог Пре о бра -
же ња го спод њег, ка ко се ова
цр ква та ко ђе зо ве, по сто ји
би бли о те ка од 15.000 књи га,
од ко јих је 2.500 на не мач -
ком и ла тин ском је зи ку. Нај -
ста ри је из да ње ко је се ту чу -
ва, је сте Књи га кр ште них из
1782. го ди не.

Од лу ци да се гра ди Пре о -
бра жен ска цр ква, прет хо ди -
ла су опреч на ми шље ња, ко ја
су се мо гла ви де ти у та да -
шњем „Пан чев цу”. Ини ци ја -
тор по ле ми ке на ову те му по -
ста вио је пи та ње да ли је
оправ да но зи да ти цр кву ако
се узме у об зир да по сто ји
мно го дру гих ства ри за ко је
је но вац по треб ни ји. Пре о -
вла да ло је ми шље ње да је
Пан че ву ипак по тре бан овај
вер ски обје кат. 

У окви ру ње не ре кон струк -
ци је ко ја је оба вље на 2009.
го ди не, кров цр кве је пре кри -
вен ба кром. Про шле го ди не,
1е са оп ште но да ће ре пу блич -
ке ин сти ту ци је и град ска власт
ин тен зи ви ра ти об но ву Пре о -
бра жен ске цр кве, с об зи ром
на то да је она кул тур ни спо -
ме ник од ве ли ке ва жно сти.

У окви ру об но ве Пре о бра -
жен ске цр кве ре ста у ри ран је и
по зла ће ни крст. Ка да је тај по -
сао за вр шен, крст је по но во
спу штен на по сто ље на ко ме је
го ди на ма ста јао, а пре то га се
де си ло не што не сва ки да шње.

То ком спу шта ња кр ста с ви -
си не од пре ко 45 ме та ра ука -
за ло се кру жно по сто ље ко је
га је но си ло – из ре ше та но ме -
ци ма. Кра јем Дру гог свет ског
ра та, 1944. го ди не, на те ри -
то ри ји Гор њег гра да, где се
на ла зи Пре о бра жен ска цр ква,
су ко би ли су се пар ти за ни и

Цр ве на ар ми ја с не мач ком
вој ском. Зна се да су у цр кви
би ли на ци стич ки вој ни ци, па
се због то га прет по ста вља да
је не ко од уче сни ка бор би за
осло бо ђе ње Пан че ва пу цао у
прав цу зво ни ка и кр ста.

– Ако су на ши пре ци мо -
гли дав но да са гра де ова кву
све ти њу у не у по ре ди во те жим
еко ном ским и по ли тич ким
усло ви ма, он да ми да нас мо -
ра мо да је са чу ва мо, одр жи -
мо и бар ма ло улеп ша мо –
из ја вио је про то је реј Стој че
Цвет ков ски, ста ре ши на Пре -
о бра жен ске цр кве.

Ње го ве ре чи опо ми њу да
мо ра мо би ти све сни то га да у
на шем гра ду по сто ји кул тур -
ни, исто риј ски и умет нич ки
дра гуљ ко ји мо ра да бу де са -
чу ван за бу дућ ност. М. Г.

Славко Павлов, Милош Николић, Жужић и Црњански



Кул тур но-умет нич ко дру штво
ДАК из Но вог Се ла већ го ди -
на ма вред но ра ди на про мо -
ци ји ру мун ске тра ди ци је, али
не гу је и срп ску, па и фол клор
дру гих на ци ја. Три де се так ње -
го вих чла но ва, то јест де це уз -
ра ста од че ти ри до два на ест
го ди на, по де ље но је у две сек -
ци је – фол клор ну и хор ску.

Они су не дав но у До му кул -
ту ре већ сед ми пут за ре дом
при ре ди ли кон церт по во дом
пра зни ка же на, ка да су при ка -
за ли но ве ко ре о гра фи је ср би -
јан ских, вла шких и ру мун ских
ига ра, док су со лист ки ње Те о -
до ра и Кри сти на Мик, Ана ста -
си ја Ар де љан, Алек сан дра Бир -
ђан и Ка та ри на Бу га рин от пе -
ва ле не ко ли ко пе са ма на срп -
ском и ру мун ском је зи ку за

мај ке, ко је су на по слет ку доби -
ле и по цвет. Ве че су упот пу -
ни ле пе вач ка гру па До ма кул -
ту ре и ба ле ри не из „Пи ру е те”.

Пре ма ре чи ма пред сед ни -
ка ДАК-а и ко ре о гра фа Да -
ни је ле Пе тро вић, и овај до га -
ђај по слу жи ће им као до бра
при пре ма за смо тре, по пут
оп штин ске у Пан че ву, ма ни -
фе ста ци ја у Бе о гра ду и Сен -
ти или деч јих фе сти ва ла у До -
ло ву и Те ми шва ру, на ко ји ма
су чла но ви но во сељан ског дру -
штва че сто побе ђи ва ли.

Ба нат ски Бре сто вац: Ра до ви
на из град њи пар кин га код
фуд бал ског игра ли шта за по -
че ти су ис ко па ва њем зе мље.

На став ни ци и уче ни ци основ -
не шко ле от пу то ва ли су 20.
мар та у Ви дем код Пту ја, на
дан брат ске шко ле.

Ба нат ско Но во Се ло: Ка пе ла
на гро бљу је у сре ду, 20. мар -
та, при кљу че на на елек трич -
ну енер ги ју. Про шле не де ље
по са ђе но је хи ља ду три ста
мла ди ца укра сне ја пан ске тре -
шње, ко је је до ни ра ла Ива на
Кр га, вла сни ца но во се љан ског
ра сад ни ка.

До ло во: Удру же ње ви на ра
одр жа ло је сво ју скуп шти ну у
не де љу, 17. мар та. Ме сна
скуп шти на усво ји ла је план
јав них на бав ки у сре ду, 20.
мар та, а су тра дан је обе ле -
жен дан шко ле у ве ли кој са -
ли До ма кул ту ре. Смо тра ов -
но ва у ор га ни за ци ји Удру же -
ња ов ча ра би ће одр жа на у су -
бо ту, 23. мар та, од 10 са ти, у
дво ри шту Ме сне за јед ни це.

Гло гоњ: У за јед нич кој ак ци ји
Ме сне за јед ни це и ко му нал -
ног пред у зе ћа у че твр так, 14.
мар та, ком плет но је очи шћен
спорт ски ком плекс. У то ку су
за вр шни ра до ви на кре че њу
До ма кул ту ре, у ко јем је Удру -
же ње же на „Гло гоњ ке” одр -
жа ло го ди шњу скуп шти ну у
су бо ту, 16. мар та. До бро вољ -
но ва тро га сно дру штво истог
да на је на из у зет но ја ком ин -
тер на ци о нал ном куп-так ми -
че њу у Ста рој Мо ра ви ци (оп -
шти на Бач ка То по ла) осво ји -
ло два че твр та ме ста.

Ива но во: Дан шко ле „Мо ша
Пи ја де” обе ле жен je у су бо ту,
16. мар та, при ред бом у пре -
пу ној са ли До ма кул ту ре, ко -
јој је, по ред оста лих, при су -
ство вао и ам ба са дор Бу гарске.

Том при ли ком пре ми јер но је
из ве де на хим на Ива но ва у ин -
тер пре та ци ји хо ра уче ни ка и
на став ни ка. Истог да на по че -
ли су ра до ви на по ста вља њу
тар та на на школ ском спорт -
ском игра ли шту.

Ја бу ка: Пред сед ник ло кал ног
удру же ња по љо при вред ни ка
Мар ко Шкр бић до ни рао је
при хра ну за тра ву на те ре ну
фуд бал ског ста ди о на, на ко -
јем су, уз по моћ Ме сне за јед -
ни це, по ста вље ни ре флек то -
ри. Деч је игра ли ште у на сељу
Бе ље би ће уско ро обо га ће но
но вим еле мен ти ма.

Ка ча ре во: Рад ни ци ко му нал -
ног пред у зе ћа по са ди ли су две -
ста ше зде сет мла ди ца си бир -
ског бре ста у цен трал ном пар -
ку и на ула зу у ме сто, на по -
чет ку Ули це 4. ок то бра, као и
пе де сет хра сто ва у Про ле тер -
ској ули ци и око ли ни. За вр -
ше на је из ра да но вог ау то бу -
ског ста ја ли шта у Но вом на -
се љу, где је по ста вље на и об -
но вље на „пе чур ка”. За уче ни -
ке тре ћег и че твр тог раз ре да у
сре ду, 20. мар та, упри ли че на
је пред ста ва у До му омла ди -
не, а Дом кул ту ре обе ле жа ва
по че так про ле ћа у че твр так,
21. мар та, од 18 са ти, у До му
омла ди не, кон цер том Ста не
Кр ста јић и Ми ле не Ста ни шић
под на зи вом „Цвет не па ху ље”.

Омо љи ца: Фир ма „Еко-ма бер”
за по че ла је раш чи шћа ва ње се -
о ске де по ни је. Скуп шти на Ме -
сне за јед ни це име но ва ла је
Бран ку Сто ји чић за но вог тех -
нич ког се кре та ра. УСР „Ша -
ран” за ка зао је ре дов ну го ди -
шњу скуп шти ну за 31. март.

Стар че во: Ру ски бенд „The
Dead President”, као и са ста -
ви „Украт ко Штеф” и „Хи -
дро ген” на сту пи ли су у че -
твр так, 14. мар та, у ККК-у.
Су тра дан је у га ле ри ји „Бо -
ем” одр жа на промоција књиге
„Ти си је дан од нас”. Књи -
жев но ве че Та ма ре Лу јак би -
ће одр жа но у че твр так, 21.
мар та, од 19 са ти, у ККК-у,
ка да ће по мо ћу ви део-про -
јек то ра би ти при ка за на ње на
пу то пи сна при ча.

Петак, 22. март 2019.
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Број то вље ни ка ипак
у пора сту

Иш че зава узгој по
до ма ћин ствима

„Пан че вац” је у прет ход ном
бро ју пи сао о опа сно сти од
африч ке ку ге (ди јаг но сти ко ва -
на бли зу на ше гра ни це с Ру -
му ни јом), бо ле сти ко ја уби ја
сви ње.

Од ње стра да ју ди вље, али и
пи то ме је дин ке, па ни је зго рег
са гле да ти си ту а ци ју на на шим
про сто ри ма у ве зи са овом вр -
стом сто чар ства.

По не ка кр ма ча ту и та мо

Струч њак за ту област, мр Дра -
ган Ро мић из Ин сти ту та „Та -
миш”, чи ја слу жба по кри ва Пан -
че во и три су сед не ју жно ба нат -
ске оп шти не, ка же да у сви њар -
ству има по зи тив них по ма ка.

– Пра ти мо са мо при плод не
жи во ти ње, то јест кр ма че и на -
зи ми це, чи ји је број уве ћан у
по след ње три-че ти ри го ди не,
што је из не на ђу ју ће с об зи ром
на то да се о сви њар ству го во ри
као о не про фит ној де лат но сти.
Ин ди ка тив но је да je 2000. го -
ди не у та ко зва ној ин ду стриј ској
про из вод њи би ло око 6.300 кр -
ма ча, а се дам-осам го ди на ка -
сни је спа ли смо на фар му „Ста -
рог Та ми ша”, с не што пре ко хи -
ља ду три ста је дин ки, што је по -
сле ди ца ин тен зив ног га ше ња
ве ли ких ком би на та. Ме ђу тим,
у овом тре нут ку под кон тро лом
има мо око 4.400 жи во ти ња, с
тим што оче ку је мо ак ти ви ра ње
још јед не фар ме са око хи ља ду
сви ња – на во ди Ро мић.

Упа дљи во је да се по раст од -
но си са мо на ве ли ке фар ме, то
јест си сте ме ко ји има ју за о кру -
же ну про из вод њу – од то ва до
кла ни це и пре ра ђе ви на.

– Про блем је што не до ла зи
до опо рав ка ма лих фар ми.
Сведо ци смо да је Ми ни стар -
ство по љо при вре де у озбиљ ној
ме ри по ма га ло го ве дар ство и
сто чар ство, али у исто вре ме
ма ло то га је ура ђе но за сви -
њар ство. Оп ци ја је и из ра да
тра ди ци о нал них про из во да, по -
пут до ма ће ко ба си це, шун ке,
ку ле на, ко ји би би ли пла си ра -
ни про да јом у окви ру за кон -
ски до зво ље не „кућ не ра ди но -
сти”. Про це ду ра ре ги стра ци је

СЕЛО

ПРОИЗВОДЊА СВИЊА ИСТОВРЕМЕНО РАСТЕ И ОПАДА!?

САМО ВЕЛИКИ, МАЛИ НИ ЗА ПАШТЕТУ

Препоручујем традиционалну производњу 
свињских прерађевина, чију продају закон допушта.

Мр Драган Ромић, саветодавац из Института „Тамиш”

та квог га здин ства углав ном се
сво ди на обез бе ђи ва ње ве те ри -
нар ско-са ни тар них усло ва, као
што ва жи за про да ју си ра. То -
ме у при лог го во ри тра жња ова -
квих про из во да на про те клој
„Сла ни ни ја ди” – ис ти че струч -
њак са Ин сти ту та „Та миш”.

По треб на ве ли ка ула га ња

Што се ти че ис пла ти во сти про -
из вод ње то вље ни ка, он ка же да
ни кад ни је би ло мо гу ће ура -
ди ти пре ци зну кал ку ла ци ју, али
да по сто је не ка оп шта на че ла.

– Углав ном се по ки ло гра му
то вље ни ка мо же за ра ди ти де -
се так ди на ра. Рас хо ди су те -
шко са гле ди ви: хра на ву че око
се дам де сет од сто ула га ња, а ту
су и стру ја, ле че ње, укла ња ње
от пад них во да; о уло же ном лич -
ном ра ду да и не при ча мо. Би -
ло би ве о ма по жељ но да про -
из во ђач има соп стве ни уз гој
со је. Про сеч но тра же ни „сто -
ки лаш” по је де око 260 ки ло -
гра ма хра не, а у за ви сно сти од
ге не ти ке, пе ри од то ва је око
170 да на. Пре по ру чу ју се ра се
као што су швед ски, па и дан -
ски лан драс и ве ли ки јорк шир,
за тим и ду рок и хемп шир, док
је ис пла ти вост уз го ја ман гу ли -
це илу зи ја. Мој са вет је и да се
не оста вља кр ма ча ко ја пра си
ма ње од два на ест пра си ћа. Ве -
ли ке фар ме све пре ра ђу ју, док

од ма лих га здин ста ва ма хом
на куп ци ку пу ју то вље ни ке. А
ка да би, ре ци мо, пра ви ли па -
ште ту, за ра ди ли би пет пу та
ви ше – са ве ту је Ро мић.

Ка ко ства ри сто је, у окру -
же њу го то во да не ма озбиљ -
них ма лих про из во ђа ча; по се -
о ским до ма ћин стви ма на ђу се
по две-три кр ма че, а про це на
је да сва ка де се та ку ћа има по
јед ну.

До бар при мер у Вој ло ви ци

Је дан од рет ких ко ји успе ва ју
да се сна ђу на овом тур бу лент -
ном тр жи шту и има ју до вољ но
сво је хра не, је сте Јан ко Це снак
(42) из Вој ло ви це. Он већ ду го
ра ди у ме са ри „Пла ви Ду нав”,
а уз гој то вље ни ка за по чео је
1999. го ди не, јер је тој фир ми
мо гао да пла си ра про из ве де но.

– По чео сам од де сет пра -
си ћа, а са да сам, уз по моћ

таста и си на, до шао до де сет
кр ма ча, сто ти нак то вље ни ка и
три ве пра. При том сам уре -
дио про стор, ко ји има хра ни -
ли це и вен ти ла то ре. Га здин -

ство нам је по ве за но са Ин -
сти ту том „Та миш”, чи ји струч -
ња ци пра те усло ве на ше про -
из вод ње: ме ре ме сна тост и ко -
ли чи ну по тро ше не хра не, ва -
де крв за узор ке... Про из во ди -
мо и хра ну на сво јих де сет и
исто то ли ко за ку пље них ла на -
ца, а на наш ку ку руз до да је мо
нео п ход не ком по нен те у ис -
хра ни – ба зе, со ју, ви та ми не,
пре мик се... На жа лост, фа ли
нам још зе мље, до ко је не мо -
же мо до ћи због „ве ли ких” –
ја да се Це снак.

Иа ко ови вред ни Вој лов ча -
ни мо ра ју да до ку пљу ју хра ну,
ипак успе ва ју да по слу ју у бла -
гом плу су. Не ра чу на ју ћи рад,
на рав но...

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

АПЕЛ ВО ЋА РИ МА ДА ПРИ ПА ЗЕ ПРИ ЛИ КОМ ПР СКА ЊА БИ ЉА КА

Ме сец за шти те пче ла

ОДР ЖАН КОН ЦЕРТ ФОЛ КЛО РА У НО ВОМ СЕ ЛУ

ДАК за мај ке

По од лу ци Са ве за пче лар ских
ор га ни за ци ја Ср би је (СПОС)
март је про гла шен за ме сец за -
шти те пче ла, у шта су укљу че -
ни сви они ко ји се ба ве про из -
вод њом ме да, по љо при вре дом,
за шти том жи вот не сре ди не или
из би ло ког дру гог раз ло га де -
ба ту ју на за да ту те му пу тем ин -
тер не та или на окру глим сто -
ло ви ма. Кам па ња је по кре ну та
с на ме ром да се спре чи све
упа дљи ви је сма ње ње ових пле -
ме ни тих ин се ка та пре све га
због не а де кват не упо тре бе
пести ци да.

С тим у ве зи тре ба ис та ћи да
је мо жда и нај бо љи до каз да је
јед на сре ди на до вољ но до бра
за чо ве ка то што у њој жи ве
пче ле, ко је мо гу да оп ста ну са -
мо у здра вом и чи стом окру -
же њу. С дру ге стра не, без њих
би, пре ма ми шље њу мно гих
струч ња ка, не ста ла ква ли тет -
на и здра ва хра на.

Пред став ни ци СПОС-а на -
во де да до тро ва ња пче ла нај -
че шће до ла зи услед прак се за -
пра ши ва ња кр пе ља и ко ма ра -
ца из ва зду ха или пре ко мер -
не упо тре бе пе сти ци да у по -
љо при вре ди, од ко јих је до -
бар део не до зво љен и ку пљен
на цр но. Све на ве де не окол -

но сти до ве ле су до вид ног сма -
ње ња бро ја пче ла, па су, ре -
ци мо, у по је ди ним аме рич -
ким обла сти ма про гла ше не за
угро же ну вр сту, док је не рет -
ка по ја ва у Ки ни да су љу ди
при ну ђе ни да руч но оба вља ју
опра ши ва ње. Иа ко је про -
извод ња ме да со ли дан из во -
зни по тен ци јал, у Ср би ји је
последњих го ди на го то во
препо ло вље на.

Пред сед ник Удру же ња пче -
ла ра По дру жни ца Пан че во, Вој -
кан Ми лу ти но вић, ка же да ве -
ли ки про блем ства ра пре ко -
мер на упо тре ба нео ни ко ти но -
и да у тре ти ра њу пре све га сун -
цо кре та и ку ку ру за.

– Ми, пче ла ри, има мо раз у -
ме ва ња за по тре бе ра та ра, али
тре ба из бе га ва ти ин сек ти ци де,
а тре ти ра ње вр ши ти у што ра -
ни јим ју тар њим или што ка -
сни јим ве чер њим са ти ма. На
сре ћу, ни смо има ли не ка ка -
та стро фал на тро ва ња. Ина че,
ве ли ке не зго де до га ђа ју се и
ка да ни су удар не пче ли ње па -
ше, ре ци мо при цве та њу гра -
шка или ма ка, та ко ђе као по -
сле ди ца аб нор мал ног тре ти ра -
ња – ка же Ми лу ти но вић.

Се кре тар дру гог по ја чи ни у
Пан че ву – Дру штва пче ла ра
Стар че во, Сте ван Пе тро вић, у
скло пу те ак ци је по свом ме сту
је ле пио фла је ре, до би је не од

СПОС-а и Са ве за пче лар ских
ор га ни за ци ја Вој во ди не, на ко -
ји ма пи ше ко ли ко је ва жно са -
чу ва ти пче ле. Апе лу је се и да
се, ре ци мо, ка да оне опра шу ју
во ће, по ве ћа ва род ност. Та ко
ма ли на ра ђа и до 80 од сто ви -
ше, шљи ва – 72, ви шња – 67,
ја го да – 55, а кру шке и ја бу ка
иду пре ко 30 од сто.

– Овим се скре ће па жња да
се не пр ска во ће у цве ту и да
се на тај на чин са чу ва ју опра -
ши ва чи, то јест пче ле. При том,
по сто ји и За кон о сред стви ма
за за шти ту би ља, ко ји про пи -
су је ка зне за нео д го вор не уз га -
ји ва че. Тај из нос за фи зич ка
ли ца иде од 35.000 до 50.000
ди на ра, за пред у зет ни ке од
300.000 до 500.000, а за прав -
на ли ца од 500.000 до ми ли он
ди на ра. Ка да је реч о на шем
кра ју, иа ко ни шта ни је до ка за -
но, би ло је слу ча је ва стра да ња
пче ла у вре ме тре ти ра ња сун -
цо кре та и ку ку ру за, а по је дин -
ци су се жа ли ли и на тро ва ње
на ре пи ци – ис ти че Пе тро вић.

На по слет ку, он до да је да су
пче ла ри и во ћа ри на истом за -
дат ку, па су се за јед но на шли
на пре да ва њу о за шти ти би ља
одр жа ном у сре ду, 20. мар та, у
Стар че ву.

Пчелари и воћари морају заједно

ЗА РА ДА – ХИ ЉА ДАР КА!?

– Укуп но мо же мо да за ра ди мо око хи ља ду ди на ра по то -

вље ни ку. Све за ви си од про дај не це не, ко ја је у про се ку око

150 ди на ра по ки ло гра му жи ве ва ге, а са да је па ла на све -

га 125–130. По вољ ност је то што смо про шле го ди не од др -

жа ве до би ли суб вен ци ју од по хи ља ду ди на ра по сви њи

пре да тој на кла ње, те жи не од нај ма ње де ве де сет ки ло гра -

ма, у шта, при зна јем, ни сам ве ро вао – ка же Јан ко Це снак

из Војло ви це.

Цеснакови се сналазе у сточарству
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ФЕ СТИ ВАЛ ПОД ВОД НОГ ФИЛ МА И ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ

ИЗЛЕТ У ЧУ ДЕ СНИ ВО ДЕ НИ СВЕТ
Културни телекс

Му зи ка
Пе так, 22. март, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон церт
бра ће Те о фи ло вић и Ми ро сла ва Та ди ћа.

Пе так, 22. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт са ста ва „Irish Stew” и „Украт ко Штеф”.

Су бо та, 23. март, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт са ста ва „Black – Metallica Tribute Band”.

Сре да и че твр так, 27. и 28. март, 18 са ти, Му зич ка шко ла
„Јо ван Бан дур”: кон церт ђа ка ко ји ће на сту пи ти на Ре пу блич -
ком так ми че њу у Бе о гра ду.

Пред ста ве
Су бо та, 23. март, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Ку ћа бро је ва”.

Уто рак, 26. март, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред ста -
ва „Пе три јин ве нац”. 

Из ло жбе
По не де љак, 25. март, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: из ло жба ра до ва из фон да Га ле ри је са вре ме не умет но сти. 

Уто рак, 26. март, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: отва ра ње
из ло жбе „Мој свет” Ти не Ле по са вић.

Те мат ски про грам
Че твр так, 21. март, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: отва ра ње
из ло жбе „Ду чић у ди пло ма ти ји”.

Не де ља, 24. март, 20.04, га ле ри ја Исто риј ског ар хи ва: отва -
ра ње из ло жбе фо то гра фи ја Зо ра на Јо ва но ви ћа Мач ка и Жи -
во ји на Ми ла но ви ћа и про јек ци ја фил мо ва „НА ТО
бом бар до ва ње 1999”.

Уто рак, 26. март, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: ме ђу на род на
пре ми је ра фил ма „До њец ка Вра тар ни ца”.

Сре да, 27. март, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: школ ско
так ми че ње уче ни ка Ба лет ске шко ле „Ди ми три је Пар лић”. Гран-при за све у ку пан рад

уру чен је Зо ра ну Ру би њо ни ју
из Бе о гра да, ко ји се под вод -
ном фо то гра фи јом ба ви ско ро
пе де сет го ди на. Он је об ја снио
да је ра ни је би ло ве о ма те шко
на пра ви ти фо то гра фи је и да се
не ка да че ка ло ско ро це ло ле то
да на ста ну ма кар три до бре
фо то гра фи је, док је да нас, с
ди ги тал ном тех но ло ги јом, то
знат но олак ша но.

– Код под вод не фо то гра фи -
је је спе ци фич но то што мо ра -
те пр во да на у чи те да ро ни те,
па он да да сни ма те. За тим је
по треб но спа зи ти пра ви тре -
ну так ка да се де ша ва ју за ни -
мљи ве ства ри. Ме ни са ма фо -
то гра фи ја ни ка да ни је пред -
ста вља ла про блем, јер сам по
во ка ци ји фо то граф – ре као је
Ру би њо ни.

Он нај ви ше во ли да сли ка
пла вет ни ло.

– Ка ко се при бли жа ва те и
уда ља ва те, има те пот пу но раз -
ли чи те по гле де, а са да тех но -
ло ги ја до дат но омо гу ћа ва да
до би је те пу но тех нич ки ква ли -

тет них сли ка – ка же на гра ђе -
ни фо то граф.

Ње го ве фо то гра фи је на ста -
ле су на ра зним де сти на ци ја -
ма – од Ја дра на, пре ко Тур ске,
Цр ве ног и Сре до зем ног мо ра,
до Ин диј ског оке а на и Зан зи -
ба ра.

Ове го ди не на гра де у сва кој
ка те го ри ји осво ји ли су ро ни о -
ци из Бе ле Цр кве.

Сло бо дан Са ва то вић из КПА
Бе ла Цр ква сво ју фо то гра фи ју
је на пра вио у бе ло цр кван ском
је зе ру. Он се већ пет на ест го -
ди на ба ви под вод ном фо то гра -
фи јом, а ро ни ско ро три де сет.

– У по след ње вре ме прак ти -
ку је мо да из ла же мо фо то гра -
фи је ко је на ста ју у слат ким во -
да ма. На овој фо то гра фи ји је,
на при мер, мој ко ле га ро ни -
лац – ре као је Са ва то вић.

Ње гов ко ле га из истог клу ба
Мар ко Ла за ре вић ове го ди не ус -
пео је да на пра ви нај бо љу ма -
кро сли ку, на ко јој се на ла зи
зми ја из бе ло цр кван ског је зе ра.

– Сли ку сам на пра вио док је
ова зми ја ло ви ла и ни је мно го

обра ћа ла па жњу на ме не. Оне
су вр ло пла шљи ве и вр ло рет -
ко мо гу да се усли ка ју на ова -
кав на чин – ре као је Мар ко.

Он се ба вио фо то гра фи јом и
пре не го што је по чео да ро ни,
а са да је спо јио сво је две нај -
ве ће љу ба ви.

Ви ше стру ко на гра ђи ва ни Јо -
ван Пе тров ски је сво ју сли ку
ри бе на пра вио на хр ват ском
остр ву Кр ку. Он је ус пео да
усли ка ри бу пјев чић, ко ја је
ско ро не у хва тљи ва, што фо то -
гра фе до во ди до лу ди ла. Ка же
да је то био тре ну так сре ће ко -
ји је успе шно ис ко ри стио, јер
је же лео да усли ка не што са -
свим дру го.

Пред сед ник КПА Пан че во
Слав ко Ма ка ра ре као је да
клуб по сто ји два де сет че ти ри
го ди не и да тре нут но има око
пе де сет ак тив них чла но ва, ко -
ји по ха ђа ју раз не сек ци је, као
што су ро ње ње с бо ца ма, ро -
ње ње на дах, бр зин ско ро ње -
ње, пли вач ки ма ра тон, под -
вод на фо то гра фи ја и под вод -
но стре ља штво.

ГО СТУ ЈУ ЋА ИЗ ЛО ЖБА У МУ ЗЕ ЈУ

Оком ста рих фо то гра фа
У На род ном му зе ју Пан че во
у уто рак, 19. мар та, отво ре на
је го сту ју ћа из ло жба Му зе ја
Вој во ди не под на зи вом „Гра -
до ви Вој во ди не оком ста рих
фо то гра фа”, ко ју је при ре ди -
ла Ми ли ца По по вић, му зеј ска
са вет ни ца.

Из ло же не фо то гра фи је су
на ста ле кра јем де вет на е стог и
по чет ком два де се тог ве ка и
вер но при ка зу ју раз вој и дух
Вој во ди не и ње них ур ба них
це ли на.

– Мо дер ним при сту пом ре -
ди зај ни ра ња ста рих фо то гра -
фи ја и раз глед ни ца же ле ла сам
да ту раз ли ку при бли жим мо -
дер ном чо ве ку – ре кла је Ми -
ли ца По по вић.

Она је на гла си ла да су из ло -
же ни ра до ви, на ко ји ма се на -
ла зи је да на ест гра до ва, де ла нај -
зна чај ни јих фо то гра фа про шлог
ве ка и за сту пље ни су у збир ка -
ма Му зе ја Вој во ди не, у но во -
сад ском ар хи ву и при ват ним
ко лек ци ја ма ши ром Вој во ди не.

На те ри то ри ји Вој во ди не се
пр ва вест на срп ском је зи ку о
про на ла ску фо то гра фи је по ја -
ви ла у ча со пи су „Ма га зин за
ху до же ство, књи жев ност и мо -
ду” апри ла 1839. го ди не. Већ
че тр де се тих го ди на у Вој во ди -
ну и Ср би ју сти жу пр ви пу ту -
ју ћи фо то гра фи-да ге ро ти пи -
сти, ме ђу ко ји ма су нај по зна -
ти ји Адолф Дајч и Ни ко ла
Шток ман. Зна чај но ме сто за у -
зи ма Ана стас Јо ва но вић, пр ви
срп ски фо то граф, ко ји је 1850.

и 1854. го ди не фо то гра фи сао
Пе тро ва ра дин ску твр ђа ву. То -
ком пе де се тих го ди на отва ра -
ју се пр ви про фе си о нал ни ате -
љеи, по пут ате љеа Иштва на Ол -
да ла у Зре ња ни ну 1853. го ди -
не и Ге ор ги ја Кне же ви ћа у Но -
вом Са ду 1854. го ди не, као и
ате љеи по је ди них фо то гра фа у
ве ћим гра до ви ма.

Већ у дру гој по ло ви ни 19.
ве ка фо то гра фи по чи њу да из -
ла зе из сво јих ате љеа и сни ма -
ју екс те ри је ре. У по чет ку се су -
о ча ва ју с ве ли ким про бле ми -
ма, па су и фо то гра фи је ре ђе,
док се ка сни је, за хва љу ју ћи тех -
но ло шком раз во ју, по ја вљу је
све ве ћи број сни ма ка пре де -
ла, па но ра ма, тр го ва, ули ца и
по је ди них обје ка та. Од се дам -
де се тих го ди на 19. ве ка при -
сут но је кон ти ну и ра но сни ма -
ње екс те ри је ра. Кра јем 19. ве -
ка по ја ва раз глед ни ца са штам -
пар ски умно же ном фо то гра -
фи јом по пу ла ри зу је до ку мен -
тар ну фо то гра фи ју, а исто вре -
ме но има и по вра тан ути цај:
да је под сти цај и мо гућ ност фо -
то гра фи ма да сни ма ју те мат -
ске се ри је фо то гра фи ја по је -
ди них гра до ва, те да се и са ми
ба ве из да ва њем раз глед ни ца.

О са рад њи ме ђу му зе ји ма
овом при ли ком го во рио је и
ди рек тор Му зе ја Вој во ди не 
др Дра го Ње го ван.

Је ле на Вуч ков ски, 

про фе сор ка срп ског је зи ка

КЊИ ГА: Не умем да об ја сним
ка да и за што ме је чи та ње
при ву кло. Се ћам се да сам у
основ ној шко ли на су мич но
узи ма ла књи ге из би бли о те -
ка: град ске, се о ске, школ ске,
кућ не. Шти ва сам би ра ла пре -
ма из гле ду ко ри ца, до па дљи -
во сти на сло ва, ау то ру чи је сам
име не где чу ла (школ ске лек -
ти ре се ни су ра чу на ле). Мо је
чи та лач ко лу та ње пре ки нуо
је су срет са збир ком при ча
„Ра ни ја ди” Да ни ла Ки ша.
Сред њо школ ска оп чи ње ност
де ли ма (и ли ком) овог пи сца
пре ра сла је у из у ча ва ње Ки -
шо вог ства ра ла штва. Књи га
ко ја је на ме не оста ви ла на -
ро чит до јам не спа да у до мен
бе ле три сти ке, ма да јој пре -
по зна тљи ве ки шов ске по е тич -
но сти не мањ ка. Реч је о књи -
зи раз го во ра „Гор ки та лог ис -
ку ства”. Ки шо ва про ниц љи -
ва за па жа ња о са вре ме ни ци -
ма, раз ли чи тим дру штве ним
по ја ва ма, ли те рар ним про -
бле ми ма и тра ди ци ји по мо -
гла су ми да раз у мем де ла са -
мог пи сца, књи жев ност, жи -
вот, љу де. Док чи там, Ки ша
до жи вља вам као свог са го -
вор ни ка. И исто ми шље ни ка.
На ро чи то ка да ка же: „Ја во -
лим от ме ност књи ге, јер она,
по пра ви лу, до спе ва у пра ве
ру ке, а из бор је бес ко на чан .
ФИЛМ: Не мам оми ље ни
филм ски жа нр. Не мам оми -
ље ни филм. Ни сам фил мо -
фил. Ипак, по сле Сај ма књи -
га нај ва жни ји до га ђај за ме -
не је „Фест”. Кри те ри ју ми за
из бор фил мо ва су сле де ћи:
„Ан ђе ли не пре по ру ке”, оства -
ре ња при ка за на на фе сти ва -
ли ма у Бер ли ну, Ка ну и Ве -
не ци ји, при пад ност не а ме -
рич кој (по не кад и не е вроп -
ској) ки не ма то гра фи ји. Ове
го ди не по гле да ла сам два
фил ма: „Из бри са на” и „Тре -
ћа же на”. Пр ви ме ни је

нарочи то оду ше вио, прем да
не мо гу ре ћи ни да је пот пу -
но лош. Мо је ми шље ње се то -
ком гле да ња ме ња ло из ча са
у час, ка ко су се на плат ну
сме њи ва ле до бре и сла би је
сце не. Док сам чи та ла крат -
ке опи се, ви јет нам ски филм
„Тре ћа же на” за пао ми је за
око због сво је те ма ти ке. Одав -
но ме оп се да пи та ње шта зна -
чи би ти же на (у па три јар хал -
ном дру штву). Ка да са че тр -
на ест го ди на по ста не тре ћа
же на бо га тог зе мљо по сед ни -
ка, за Меј не по сто ји свет из -
ван има ња окру же ног пла ни -
на ма и во дом. Про стор на ску -
че ност сим бо ли зу је гра ни це
ко је жен ским ли ко ви ма по -
ста вља ју по ро ди ца и дру штво.
Сна жан ути сак оста вља и му -
зи ка. Мир на и не жна, на мо -
мен те по ста је то ли ко за стра -
шу ју ћа да вас про ђе је за. Тек
да не за бо ра ви те на тра гич -
ност (жен ске) суд би не.
МУ ЗИ КА: Му зи ка и плес за
ме не су нео дво ји ви. Сто га су
мој из бор зву ци ку бан ске сал -
се. Ве дра, ве се ла и опу шта ју -
ћа, ова му зи ка вас про сто те -
ра да се по кре не те. И за пле -
ше те. Мој дан по чи ње сал са
му зи ком и сал са ко ра ци ма.
По том се сме њу ју раз ли чи ти
жан ро ви (поп, рок, џез, фа -
до...). На по слет ку, ка да не
знам ко ју пе сму сле де ћу да
пу стим, на ста је пот пу ни обрт.
Та да на ред до ла зе Ви вал ди
и „Че ти ри го ди шња до ба” (или
ма кар „Про ле ће”).

Гор ки та лог ис ку ства

избор

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Ра до ве из ло жи ло
шест ау то ра

Гран-при за 
Зо ра на Ру би њо на

У Кул тур ном цен тру у по не де -
љак, 18. мар та, отво рен је 16.
фе сти вал под вод ног фил ма и
фо то гра фи је ко ји ор га ни зу је
Клуб под вод них ак тив но сти
Пан че во.

Ове го ди не из ло же не су фо -
то гра фи је шест ау то ра ко ји су
се так ми чи ли у три ка те го ри -
је: ма кро, ри ба и ком по зи ци ја.
Уче ство ва ли су чла но ви ро ни -
лач ких клу бо ва из Пан че ва, Бе -
о гра да и Бе ле Цр кве, а фил мо -
ви су сти гли из пре ко де сет зе -
ма ља, ме ђу ко ји ма су и Ин до -
не зи ја, Ен гле ска и Шпа ни ја.

На гра ду у ка те го ри ји ри ба
осво јио је Јо ван Пе тров ски, за
ком по зи ци ју је на гра ђен Сло -
бо дан Са ва то вић, а нај бо љу ма -
кро сли ку на пра вио је Мар ко
Ла за ре вић.

Лазаревић, Петровски, Саватовић, Рубињони и Макара

МОЈ МОЈ



ХИТНО, повољно пежо
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069/504-55-93. (4807/31)
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власник. 065/549-92-02.
(4807/21)
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(4807)
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ПРОДАЈЕМ мазду 323,
1.4, бензин, 1998. годи-
ште, власник. 069/154-43-
19. (274791)

ПРОДАЈЕМ хјундаи ак-
сент, 1300 цм, крај 2001,
власник. Тел. 064/427-44-
13. (4807)

ФИЈАТ мултиџет дизел
2004/5, петора врата, сва
опрема, у првој боји, на
ие. 064/587-50-24.
(274826)

ПРОДАЈЕМ пежо 207, ди-
зел, 2010. годиште,
165.000 км, троје врата,
бео, исправан. 065/424-
71-43. (275008)

ПУНТО 1.2, 2003, троје
врата, сва опрема, на
име. 064/587-50-24.
(274826)

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ВОЗИЛА

ПОНУДА
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СТИЛО 16, 2004, петора
врата, атестиран плин пет
година, регистрован
годину дана, у првој боји.
064/587-50-24. (274826)

ПРОДАЈЕМ југо 45, 1991.
годиште. 066/810-64-25.
(274787)

ЈУГО 55, 2005, атетиран
плин пет година, истекла
регистрација. 064/587-50-
24. (274826)

ГОЛФ 14, 16 В, 2001/2,
петора врата, сва опрема,
у првој боји, на име.
064/587-50-24. (274826)

ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ,
2008, регистрована, гара-
жирана, власник, повољ-
но. 063/345-837. (4807)

ЈУГО корал 55, ин, 2007,
прешао 62.000, прва боја,
700 евра. 063/140-62-92.
(274908)

РЕНО МЕГАН, 1.5 ДЦИ,
2007, од 2011, власник,
одржаван редовно.
064/290-81-41. (274909)

ПРОДАЈЕМ рено меган
бензин/гас, 1.6, 2003, ка-
равна, власник. 064/564-
83-35. л(274946)

НА ПРОДАЈУ фолксваген
голф 5, 2006. годиште, у
одличном стању. Тел.
063/184-75-95. (275026)

ФИЈАТ мултиџет дизел
2004/5, петора врата, сва
опрема, у првој боји, на
ие. 064/587-50-24.
(274826)

КУПУЈЕМ стара и неис-
правна возила. 064/119-
59-24. (274983)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, ката-
лизатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.

ОТКУП возила, алата, гво-
жђа, остало, продаја
делова, долазим на адре-
су. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (273579)

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

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

ПРОДАЈЕМ монтажну га-
ражу на Содари, 350
евра. Тел. 065/868-98-11.
(4807)

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

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-
дер и половни делови од
веш-машина- Тел.
013/252-05-10, 063/703-
76-07. (4807)

СЕРВИС телевизора, ди-
гиталних, рисивера, мо-
нитора, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића 28.
353-463, 063/877-38-21.
(275017)

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

НА ПРОДАЈУ турска кал-
дрма, чистим подруме,
таване, двориште.
063/423-466. 

ПРОДАЈЕМ замрзивач,
фрижидер, веш-машину,
може ваше неисправно.
064/129-73-60. (4807)

ПРОДАЈЕМ бетонске че-
сме и роштиље за двори-
шта. 064/970-13-00.
(274425)

ОПРАШЕНА крмача,
свињске полутке, нази-
мад, чамац, могућност
доставе. 065/614-74-40.
(274434)

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

ПРОДАЈЕМ половне теле-
визоре из увоза, могућ-
ност замене. 064/564-14-
14. (274611)

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

ПРОДАЈЕМ гардеробни
плакар, ТВ комоду, школ-
ски сто. Тел. 063/820-91-
38. (274690)

ПРОДАЈЕМ детелину.
013/262-44-31. (274679)

КОТАО 40 квм, са бојле-
ром, одличан, повољно,
са монтажом или без.
064/123-63-65. (4807-15)

ПРОДАЈЕМ две уметнич-
ке слике, уље на платну,
велики формат и то Сто-
јана Трумића и Јована
Витомирова. 063/372-
428. (4807/33)

НА ПРОДАЈУ индустриј-
ске шиваће машине,
ибердек, ендлерица.
062/511-310. (4807/43)

ПРОДАЈЕМ два кауча, две
фотеље – одлично стање,
150 евра. После 16 сати,
063/723-74-87. (274794)

ПРОДАЈЕМ круњач, те-
стеру стил 250, мењач ау-
ди 80 јаје, тики бојлер,
перумт. 061/644-62-07.
(4807)

ПРОДАЈЕМ полован на-
мештај,  тросед, амити
пећ и бидермајер овални
сто. 060/040-48-11.
(48079

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, веш-
машину, фрижидер и за-
мрзивач. 066/523-59-58.
(4807)

ПОЛОВНИ прозори, дво-
крини са стаклима 3.000
и врата 3.000. 064/866-
25-83. (4807/91)

КАУЧ очуван, 9.000, лу-
стери 500, кантар велики
12.000. 064/866-25-83.
(4807/91)

ПРОДАЈЕМ посечено ста-
бло ораха. 061/111-71-05,
Никола. (4807-144)

ПРОДАЈЕМ тросед, дво-
сед и фотељу. 064/157-
42-30. (4807-148)

БАЛИРАНА детелина на
продају, екстра квалитета.
Цена повољна. Тел.
064/539-62-04.
(4807-149)

НА ПРОДАЈУ два мала
фрижидера, све инфор-
мације на број 063/706-
63-31. (4807/161)

НАМЕШТАЈ, повољно, не-
што поклањам купцу.
013/251-41-08, 065/544-
79-79. (274895)

БУРЕ, каца, 1500 л, поли-
естер, петостепена пумпа,
косилица на струју.
063/179-01-78. (274954)

НОВИЈИ шпорет, плин-

струја, судо-машина,

фрижидер, угаона гарни-

тура, ципеларник, писаћи

столови, брачни душек,

комода, шиваћа. Тел.

063/861-82-66. (27927)

ПРОДАЈЕМ грађевинску

скелу, швајс-апарат, кон-

чар, маказе за арматуру,

носаче каблова, остатак

паркета (1-2 квм), дрвени

прозор са ролетном, ста-

ри намештај, власник, до-

говор. 064/142-30-95.

(274930)

ВЕШ-МАШИНЕ, шпорети,

ТВ из Немачке. 062/824-

23-21. (274958)

НА ПРОДАЈУ: сто и столи-
це, ТА пећ, веш-машина,
шпорет, ормани, кревети,
замрзивач, клупице, мо-
нитори, комоде, витрине,
намештај бошњачки, ду-
шеци, кожна гарнитура,
угаона гарнитура, дневни
сточићи, разно. 064/155-
38-13. (274944)

ВЕШ-МАШИНЕ, судо-ма-
шине, фрижидере из уво-
за. 063/777-28-66.
(274872)

ПРОДАЈЕМ стару циглу и
бибер цреп. Тел. 064/049-
62-72. (274801)

ПРОДАЈЕМ комплетне
ЛР кошнице, или елемен-
те, квалитетна градња.
060/660-79-60. (р)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те, судопера, 3.000 дина-
ра, нова. 371-568,
063/773-45-97. (274961)

РАСПРОДАЈА новог на-
мештаја. Столице од
1.600, столови од 4.500.
060/600-14-52 (274563)

КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, избор мебла по
жељи. 060/600-14-52
(274563)

ВЕШ-МАШИНА самсунг,
120  евра. 061/143-35-20.
(274975)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ,
елинд, 3 кв, исправну, 50
евра. 061/301-38-40.
ПРОДАЈЕМ два пластени-
ка 5,5 х 20 м, 8 х 30 м.
062/885-41-07. (274979)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-
11-47, долазим на адресу.
(4807-66)

ОТКУПЉУЈЕМ старе стри-
пове и фудбалске албуме.
063/101-19-80. (274734

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, старо перје,
долазим. 062/892-47-55.
(275009)

МЕСНАТА прасад на про-
дају. 060/444-55-03.
(274990)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (4807-6)

ПРОДАЈЕМ орахова ста-
бла више комада.
063/215-061. (274061)

АУСПУХ СЕРВИС

• Ауспуси за све врсте возила • – уградња и одржавање

• замена уља и филтера (мали сервис) • полирање фарова

Стевана Шупљикца 42, Панчево

Радно време: од 8.30 до 20, суботом: од 9 до 15 сати
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КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

Dubinsko

pranje nameštaja

KARCHER

mašinama

062/97-35-217
(1/274687)

Прање тепиха

„„ДДААЈЈЛЛАА””
064/422-52-40

Бесплатан превоз

(3
/2

7
4

4
9

8
)

КУПУЈЕМО обојене мета-
ле, гвожђе, шпорете, веш-
машине, замрзиваче и све
остало. 061/206-26-24.
(4807)

КУПУЈЕМО обојене мета-
ле, гвожђе, шпорете, веш-
машине, замрзиваче и све
остало. 061/206-26-24.
(4807)

КУПУЈЕМО секундарну
сировину, акумулаторе,
гвожђе, фрижидере, за-
мрзиваче, веш-машине,
телевизоре, долазим.
061/322-04-94. 

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, оло-
во, веш-машине, замрзи-
вач, телевизоре, долазим.
061/321-77-93.  (4807)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-
11-47, долазим на адресу.
(4807-66)

ПРОДАЈЕМ прелепу кућу
на Тесли. 066/937-00-13
(СМС)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пе-
листерској улици . Тел.
065/833-73-61 (СМС)

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

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

ПРОДАЈЕМ 72 ара, Јабуч-
ки пут код споменика,
друга дуж, 7.000.
060/353-99-10. (274385)

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ плацеве,
укњижени, ново, Стрели-
ште. 063/812-42-09,
063/368-135.

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

КУЋА, Тесла Јована Га-
вриловића 16-а, усељива,
сређена фул. 064/295-50-
95. (274554)

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ грађевинско
земљиште, Јабучки пут
б.б. Тел. 060/504-54-44,
061/187-55-13. 

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

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ плац на Бава-
ништанском путу, 7 ари,
вода, струја, ограђен.
060/700-50-72. (274704)

КУЋА, 120 квм + локал, 7
ари, у близини надвожња-
ка за Вршац. Тел.
013/232-10-69.
(38007/11)

ПЛАЦ 10 х 170, Кудеља-
рац, уз „Техномаркет”,
инфраструктура, повољ-
но. 063/729-72-86,
013/402-782. (4807/11)

ВИКЕНДИЦА, 80 квм, ле-
гализована, намештена,
шума резервата Девојач-
ки бунар, 10 минута од
базена. 062/852-27-63,
011/334-87-60. (274987)

ПРОДАЈЕМ кућу, строги
центар, 100 квм, П + 5,
Војводе Живојина Миши-
ћа бр. 6. 023/857–315,
064/575-57-04. (275005)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова
Миса или мењам за мању
кућу. 064/221-36-12.
(4807/18)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, Шарпланинска 53-
б. Тел. 060/131-36-05,
060/037-05-86. (4807/29)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, три трособна стана
и подрум. Тел. 013/371-
561, 063/360-165.
(274684)

ПРОДАЈЕМ плац од 23
ара, у Владимировцу, по-
годан за више врста де-
латности. Има струју и во-
ду. Тел. 064/227-95-77,
013/234-40-71. (274729)

ПЛАЦ 68 ари на Стрели-
шту, добра инвестиција за
парцелизацију. 063/369-
846. (4807/46)

КУЋА у изградњи, покри-
вена, објекти 85 квм, 13
ари, Алибунар, јефтино.
063/180-22-26. (4807/53)

НА ПРОДАЈУ кућа, Омо-
љица, 120 квм, 26 ари,
централно. 064/959-93-
67. (4807/55)

ПРОДАЈЕМ плац, 49 ари,
Новосељански пут.
064/131-42-02. (4807-58)

ПРОДАЈЕМ 72 ара, Јабуч-
ки пут, код споменика,
друга дуж, 7.000.
060/353-99-10. (274385)

ПРОДАЈЕМ мању кућу/за-
мена, 70 квм. Тел.
062/192-61-48. (274506)

ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (274713)

ЈАБУЧКИ пут, 4 ара, гра-
ђевински плац, 17 м
фронт. 069/213-97-37.
(4807)

ЈАБУЧКИ пут, кућа призе-
мље, поткровље, на 5 ари,
230 квм. 069/213-97.-37.
(4807)

НА ПРОДАЈУ одлична
двоспратна кућа у Кача-
реву. 063/401-052.
(4807/80)

ПРОДАЈЕМ викенд кућу
82 квм, Новосељански, 18
ари. 063/436.682.
()274786)

ПРОДАЈЕМ плац-башту
17 ари на Баваништан-
ском путу. 066/9026-59-
21. (274793)

ВОЈЛОВИЦА, сређена ку-
ћа 140 квм, приземна са
поткровљем, ЦГ, велико
уређено двориште и воћ-
њак. Св. Марковића 71.
060/367-94-50. (4807-
122)

КУЋА у Старчеву, укњи-
жена, 12 ари плаца. Тел.
065/262-40-30. (274736)

ПРОДАЈЕМ кућу са пла-

цем 19 ари у Банатском

Новом Селу. 066/887-84-

00. (274701)

КУЋА у Иванову, старин-

ска у етно у стилу, ком-

форна, легализована и

укњижена, 60 квм и 7.5

ари плаца. Тел. 063/372-

428. (4807/33)

ГРАЂЕВИНСКИ плац, 5

ари, укњижен, ограђен.

Тел. 064/421-02-71.

(4807/36)
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СВЕТОГ САВЕ, спратна,
5.2 ара, излази на две
улице, 125.000. „Кров”,
060/683-10-64. (4807)

НОВИЈИ део Котежа 1,
квалитетна зграда, дво-
собан, 37.000 евра.
063/164-61-70. (4807)

КУЋА на продају по по-
вољној цени, Ритска 27,
Старчево. 064/249-48-17. 

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-
вици, две стамебне једи-
нице, ЦГ. 062/348-137,
013/348-137. (4807)

ПЛАЦ продајем, Миса,
дозвољена градња.
064/866-23-36. (274797)

ПРОДАЈЕМ грађевинске
плацеве, укњижене,
Стрелиште. Тел. 063/192-
38-39. (4807)

КУЋА у Тополи, сређена,
58 квм, двориште,
22.000. (926), „Купола”,
065/328-99-94. (4807)

ПРОДАЈЕМ кућу Доњи
град, 130 + 70 квм. Тел.
062/522-000. (4807)

БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ,
новија, 110 квм, 7,45
ари, 17.000. „Мустанг”,
062/226-901. (4807)

НОВА МИСА, три етаже,
6 х 12, изворно, 55.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (4807)

ПРОДАЈЕМ викендицу на
Јабучком путу са 7.5 ари
плаца, на главном путу.
063/719-42-71. 

КУЋА, 13.000 евра, Коза-
рачка 10. 063/744-28-66.
(275013)

СПРАТНА кућа, Макси-
ма Горког, плац 3.8 ара,
100.000. 063/301-360.
(274800)

КУЋА у Качареву, 100
квм, на 11 ари, на прода-
ју, повољно. 064/172-86-
12. (4807)

ПЛАЦ са старом кућом,
6 ари, близина центра,
власник. 064/136-42-00. 

ПЛАЦ са старом кућом,
6 ари, близина центра,
власник. 064/136-42-00.
(275016)

ПЛАЦ са старом кућом,
6 ари, близина центра,
власник. 064/136-42-00.

КУЋА, Стрелиште, 90 квм,
близу школе, миран крај,
26.000. 063/874-57-56,
0647009-15-37. (274947)

САЛАШ, Новосељански,
13 ари, кућа, амбар, стру-
ја, само 32.000. 063/894-
84-23. 

КУЋА, старија, 5 ари, код
амбуланте Горњи град,
само 75.000. 063/894-84-
23. (4807)

ХЕКТАР земље, северна
зона, поред асфалта, ин-
фраструктура комплетна,
17.000. 063/894-84-23.
(4807)

КАЧАРЕВО, новија кућа,
две етаже, може замена
за стан. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (4807-98)

СТЕВАНА ШУПЉИКЦА,
плац 8 ари са кућом.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (4807-98)

МАРГИТА, плац 5 ари,
комунално опремљен, са
старијом кућом. 065/357-
81-38. (4807-107)

МИСА, три етаже, 65.000;
Миса, 150, ЕГ, 65.000.
(338), „Јанковић”, 348-
025. (4807-117)

ДОЛОВО, кућа на прода-
ју, договор. Тел. 063/707-
19-64. (4807/142)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари
на Кудељарском.
062/818-25-05.
(4807-145)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу са воћња-
ком, у Војловици.
013/232-21-30, 063/162-
50-00. 

ПОЧЕТАК Кудељарца, од-
лична кућа 120 квм, хит-
ност, 2,3 ара, 46.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(4807)
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ПАЖЊА!
ГИМНАЗИЈСКА ГЕНЕРАЦИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ”

ИЗ ПАНЧЕВА МАТУРИРАЛА 1969. ГОДИНЕ

ПРОСЛАВИЋЕ

50 ГОДИНА МАТУРЕ У СУБОТУ, 25. МАЈА 2019.

ОКУПЉАЊЕ ЈЕ У 18 САТИ ИСПРЕД ГИМНАЗИЈЕ,

ПОТОМ ПРИЈЕМ У ГИМНАЗИЈИ И

СВЕЧАНА ЗАБАВА У КАФЕУ „КУПЕ”, ПАНЧЕВО.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ СВАКОГ ПЕТКА

ОД 14 ДО 15 САТИ У КАФЕУ „КУПЕ”,

БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋ 5. ПОНЕТИ 1.000 ДИНАРА.

ОРГАНИЗАТОРИ У „КУПЕУ”:

ВЛАДИМИР БРЕТШНАЈДЕР, тел. 064/856-62-16

ЉИЉАНА ДРАГОЈЛОВИЋ, тел. 063/164-55-76

(1
1

/2
7

5
0

1
2

)

ЦЕНТАР, приземни део
куће, подрум и гасрсоње-
ра, 35.000 евра. Контакт
066/645-42-26. (274878)

ЦАРА ДУШАНА 73, кућа
за рушење, 8 ари, 51.000
евра. 063/820-53-34.
(274959)

ПРОДАЈЕМ плац на Бава-
ништанском путу 15,5
ари, повољно. 062/885-
41-07. (274979)

ПРЕКРУПАЧ, писаћи сто
напа, витрина, кревети,
ципеларник, Тел. Мотор,
врата собна, жалузине,
шиваћа машина.
064/139-04-48. (274850)

ГОРЊИ ГРАД, кућа за ру-
шење или адаптацију,
4,11 ари, 28.000. „Му-
станг”, 062/226-901.
(4807)

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

ШИРИ ЦЕНТАР, лепа са-
лонска, 220 квм, два ста-
на, 3.5 ара, 115.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(4807)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
нова кућа, укњижена, 5
ари, усељива, са свом
пратећом документаци-
јом, 25.500. 063/836-23-
83, (670), „Трем 01”.
(274839)

ВОЈЛОВИЦА, плац 64
ара, договор, центар, са-
лонска, 5 ари, 115.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(275631)

БЛИЗУ центра, кућа за ре-
конструкцију, 3.5 ара,
50.000, за рушење, 6,8
ари, договор. „Лајф”,
061/662-91-48. (275631)

НОВА МИСА, 250 квм,
две гараже 8 х 12, 85.000.
063/836-23-83, (670),
„Трем 01”. (274839)

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

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

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

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

КУПУЈЕМ кућу или део ку-
ће у Качареву. 064/369-
47-02. (4807)

ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ 9/27
сређен,одмах усељив
стан.063/223-822 (СМС)

ПРОДАЈЕМ двособан и
трособан стан на Котежу,
Повољно. 065/231-59-60
(СМС)

ЦЕНТАР, Светог Саве,
новоградња, 47 квм, II
спрат, лифт, гаража, гас,
укњижен. 062/966-92-96.
(4807/47)

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

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

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

СОДАРА, 74 квм, тросо-
бан, хитно, 35.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(274713)

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

ЗЛАТИБОР, продајем/ме-

њам кућу на Златибору за

кућу/стан у Панчеву.

069/158-63-76. (274973)

КУЋА, Омољица, 65 квм,

плац 6.5 ари, усељива.

Помоћни објекти.

064/961-00-70. (274976)

ВИКЕНДИЦА, 80 квм, ле-

гализована, намештена,

шума резервата Девојач-

ки бунар, 10 минута од

базена. 062/852-27-63,

011/334-87-60. (274987)

ДЕЛИБЛАТСКА пешчара,

кућа – струја, вода, ком-

плет опремљена. 063/272-

526. (275000)

КУЋА, 100 КВМ, 2 АРА,

Миса, Козарачка 10, ре-

новирана, 27.000 евра.

063/744-28-66. (275013)

МОНТАЖНА кућа, 70

квм, нова, 2 ара, 19.000

евра. Козарачка 10.

063/744-28-66. (275013)

ПЛАЦ са старом кућом, 6

ари, близина центра, вла-

сник. 064/136-42-00.

(275016)

ПРОДАЈЕМ кућу, строги
центар, 100 квм, П + 5,
Војводе Живојина Миши-
ћа бр. 6. 023/857–315,
064/575-57-04. (275005)

СТАРА МИСА, ужа кућа,
140 квм, 5,5 ари, помоћне
просторије, 28.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-
58. (4807)
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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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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

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

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

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

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

ДОО „Минесал” из Панчева, тражи
мушкарце и жене за рад

у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360

EMNG VAŽNA METODA KLINIČKOG ISPITIVANJA
NERVNOG SISTEMA I SVIH NEURO-MIŠIĆNIH BOLESTI

SION
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA IZ OBLASTI NEUROPSIHIJATRIJE

Pančevo, Štrosmajerova 6/3
Zakazivanje na tel: 063/188-83-33, 063/177-73-33

Radno vreme: ponedeljak-petak 15 do 21 sat, subota 11 do 17 sati

(2/273533

Ilić dr Lidija
spec. psihijatrije, subspec. farmakoterapije

Bisak Ana
spec. medicinske psihologije, psihoterapeut

mr sc. med. Đurđev dr Branislav
spec. neuropsihijatrije, subspec. sudske psihijatrije

Muslijević dr Azis
spec. neuropsihijatrije, subspec. neurofiziologije

EMNG snimanje subotom

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

ТЕСЛА, 35 квм, једносо-
бан, тераса, 29.000; 38
квм, двособан, 26.500.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(4807/143)

КОТЕЖ, 36 квм, једносо-
бан, усељив, 20.500; цен-
тар, 31 квм, 14.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(4807/143)

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

ДВОСОБАН,  намештен,
иза Стоматолошког фа-
култета, 120, ниски тро-
шкови 062/886-85-83.
(4808)

НОВА МИСА, новоград-
ња, 95 квм, трособни,
лукс, завршни радови у
току, могућност кредита.
062/966-92-96. (4807/49)

ТЕСЛА, трособан комфо-
ран стан са ЦГ, 80 квм,
IV, 52.000. Тел. 013/331-
079, 063/770-45-55.
(274254)

ПРОДАЈЕМ усељив једно-
собан стан, 33 квм,
20.000 евра, договор. Зо-
ран, 062/267-16-21.
(274703)

ЦЕНТАР ШИРИ, 45 квм,
мањи двособан, новија
градња, 29.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(274713)

КЕЈ Радоја Дакића, нови-
ји, 58 квм, прземље, ЦГ,
беспрекоран, са лукс
стварима, 46.000.  (49),
„Мустанг”, 069/226-66-
58. 

КОТЕЖ 2, 52 квм, двосо-
бан, 31.000, договор.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (274713)

ЦЕНТАР, 60 квм, двоипо-
собан, 45.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(274713)

ДВОСОБАН, Котеж 2, 57
квм + 6 квм, тераса, ВП,
30.000, договор. (470),
„Дива некретнине”,
345534, 064/246-05-71.
(4807)

ДВОСОБАН, Стрелиште,
ЦГ, први спрат, 56 квм,
тераса, договор. (470),
„Дива некретнине”,
345534, 064/246-05-71.
(4807)

КОТЕЖ 1, 58 квм, ЦГ, III,
добар, 35.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(4807)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Стре-
лиште, ЦГ, ВП, 27.000
евра, договор. (470), „Ди-
ва некретнине”, 345534,
064/246-05-71. (4807)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, новоградња, ком-
плетно намештен, 50 квм,
Котеж, 40.000 евра.
063/801-56-63. (274980)

ТРОИПОСОБАН, војне
зграде, 893 квм, ЦГ, VI,
два лифта, договор. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(274839)

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

НОВА МИСА, стан 71 квм
+ тераса 10 квм, повољно,
власник, 1/1. 060/533-35-
75. (274952)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, 100 квм, у Улици
Жарка Зрењанина 32,
власник. Тел. 063/848-33-
89, 063/843-39-79. (4807)

СОДАРА, 2.5, ЦГ, II,
42.000; Котеж 1, 2.0, 34,
ЦГ, 22.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (4807)

ТЕСЛА, део куће, 55,
25.000; Миса 2.0, I,
26.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (4807)

СТРЕЛИШТЕ, трособан ,
65 квм + тераса, II спрат,
лифт, ЦГ, 36.000, дого-
вор. (926), „Купола”,
065/328-66-94. (4807)

НОВА МИСА, двоипосо-
бан, 68 квм, ЦГ, II,
35.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (4807)

КОТЕЖ, 65 квм, двоипо-
собан, 42.000; двособан,
28.000. (324), „315-703,
064/223-99-20.
(4807/143)

ХИТНО продајем стан на
Миси код „Сњежане”, 45
квм, II спрат, ТА.
060/095-83-05. (4807)

ТЕСЛА, двоипособан, 69
квм, V, ЦГ, 41.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-
58. 

СПОЉНОСТАРЧЕВАЧКА,
улични стан, 89 квм, 1/1,
19.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(4807/151)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 квм, I, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(4807/151)

КОТЕЖ, дуплекс, 83 квм,
двоипособан, тераса,
42.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(4807/151)

СОДАРА, трособан, 75
квм, изворан,д обар рас-
поред, VI, 37.000.  (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(4807)

НОВА МИСА, 40 квм, по-
лусутерен, леп, 22.000.
(49), „Мустанг”,062/226-
901. (4807)

СТРОГИ ЦЕНТАР, салон-
ски четворособан, 170
квм, тераса, 40 квм, дого-
вор. (470), „Дива некрет-
нине”, 345-534, 064/246-
05-71. (4807)

МАРГИТА, две стамбене
јединице одвојене, двори-
ште, летња, ајнфор. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (274676)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,73
квм, ЦГ, V, 42.000.  (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (4807)

СОДАРА, трособан, III, 63
квм, ЦГ, усељив, 36.500.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (284848)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ПВЦ, 29.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (284848)

ЦЕНТАР, двособан, III, 49
квм, ТА, усељив, 31.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (284848)

НОВА МИСА, двособан,
II, 45 квм, усељив, 20.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (284848)

ЦЕНТАР, трособан, III,
лифт, 74 квм, ЦГ, 58.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (284848)

ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж
2, трећи спрат, сунчана
страна, чисти папири.
063/856-74-02. (274835)

НОВА МИСА, нов стан 62
квм, ВП са двориштем,
31.000, договор. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (274860)

КОТЕЖ 2, леп двособан,
VI, 40.000; двоипособан,
договор, четворособан,
60.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (275031)

КОТЕЖ 2, 36 квм, ЦГ, VI -
II, два лифта, није задњи,
24.500.  (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (274839)

ПОТКРОВЉЕ, 49 квм,
грејање, санитарна вода,
кување на гас. 060/011-
98-11. (275025)

КОТЕЖ 1, 57 квм, ЦГ, IV,
30.000, 60 квм, ЦГ, II, до-
говор. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (274839)

ПРОДАЈЕМ или издајем
зграду, 1650 квм, 10 ари
плаца. 060/312-90-00.
(274942)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,
58 квм, поткровље.
060/312-90-00. (274942)

ЦЕНТАР, Карађорђева,
64 квм, двоипособан, V,
ЦГ, усељив, 50.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (274943)

ШИРИ ЦЕНТАР, 25 квм,
једнособан, IV, ТА,
20.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(274943)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
66 квм, VI, ЦГ, 30.000, до-
говор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(274943) 

ЗЕЛЕНГОРА, једноипосо-
бан,  38 квм, IV,  TA, сре-
ђен, 23.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (274943) 

ЦЕНТАР, једноипособан,
45 квм, VI, ЦГ, 37.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (274943)

ТЕСЛА, двособан, 53 квм,
I, TA, ПВЦ столарија,
30.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(274860)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, сређен,одмах усе-
љив, празан, Крајишка,
код „Азура”. 064/348-01-
57. (275001)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
58 квм, III, ЦГ, ПВЦ сто-
ларија, 35.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (274860)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
64 квм, IV, ЦГ, лифт, сре-
ђен, 38.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (274860)

СОДАРА, трособан, 67
квм, III, ТА, две терасе,
ПВЦ, 40.000, договор.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (274860)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
64 квм, тераса,  VII,
25.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(274967)

СОДАРА, реновиран дво-
собан, IV, ТА, 30.000;
трособан, III, 40.000 и
тропособан, ЦГ, 50.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(275031)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
67 квм, тераса,  V, 40.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(274967)

НОВА МИСА, трособан,
83 квм, ТА, високо призе-
мље, двостран, укњижен,
1/1, 41.000 евра. 063/252-
559. (2750232)

СОДАРА двособан, ТА,
IV, 30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15.  (274967)

ЈЕДНОСОБАН, тип Стан-
ко, 32 квм, 17.000; Миса,
I, 20.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(274676)

КОТЕЖ 2, једнособан, 36
квм, V, ЦГ, 20.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (274943) 

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, 51 квм, повољ-
но, власник. 062/885-41-
07. (274979)

ТЕСЛА, двособан стан, 37
квм, ВП, ЕГ, реновиран.
Тел. 064/364-10-56.
(274949)

СТРЕЛИШТЕ, три нова
стана, приземље, 52 квм, I
спрат, 56 квм. 060/011-
98-11. (275025)

СТРОГИ центар, тросо-
бан, нов, II, ЕГ, 96 квм,
73.000; Горњи град, нов,
53 квм + 2 гараже,
39.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (275031)

ТЕСЛА, двособан, дого-
вор, 40 квм, I, 26.000,
трособан, IV, ЦГ, 50.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(275031)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
квм, тераса, I, 35.000.
(238),„Тесла некретнине”,
064/668-89-15, (274967)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Миса,
ПР, 36, фул + двориште.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (274676)

МАРГИТА, I, 53 квм, те-
раса, 35.000. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66.
(274676)

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

КУДЕЉАРАЦ, кућа, ПР +
ПК, нова, у одличном ста-
њу. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (274676)

КУПУЈЕМ једнособан, јед-
ноипособан, двособан
стан, исплата одмах у ке-
шу. 064/134-06-30.
(273562)

КУПУЈЕМ мањи стан у
Панчеву, без посредника.
064/485-54-17. (274685)

КУПУЈЕМ стан на Тесли,
за реновирање, од вла-
сника, без посредника, до
20.000 евра. 066/530-41-
94. (274745)

КУПУЈЕМ једноипособан
стан на новој Миси, при-
земље, први спрат.
063/836-37-30. 

АГЕНЦИЈИ „Купола” на-
кретнине потребне не-
кретнине на свим локаци-
јама. 065/328-66-94.
(4807)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет-
нине” (238), 064/668-89-
15, потребне некретнине.
(247968)

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

ДВОСОБАН стан, строги
центар, намештен, ЦГ, на
дуже издајем 063/772-60-
03 (СМС)

ИЗДАЈЕМ на Содари јед-
нособан празан стан са
централним грејањем и
телефоном. 060/151-23-
55 (СМС)



РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ima potrebe za
pizza majstorom

063/691-169
(5/4807)

pizzeria mammy

traži radnika za
kasom i roštiljem

063/691-169
(4/4807)

pizzeria mammy

ПОТРЕБНИ
КОНОБАРИ

SA ISKUSTVOM

„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90

Тражимо

конобаре и шанкере са искуством,

кувара, pizza мајстора

и помоћног кувара.

Биографију послати на dvoristeklub@gmail.com или

донети лично у Милоша Обреновића 12.
Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89.

Потребни радници

у Slot club-u „Kentucky”.

Контакт 064/989-88-89.
(8/274877)

(7
/2

7
4

8
2

8
)

у Агенцији „Тесла некретнине”,

посебне погодности за продавце.

064/668-89-15
(10/276967)

НОВО

Ресторану „Шајка”

потребне конобарице,
шанкерице и помоћне

раднице у кухињи.

Тел. 064/383-89-68

B & D Bravarija
Старчево, 060/538-22-80

Израда кованих ограда,
елемената и галантерије.

Заваривачке, браварске
услуге и друмски превоз
терета. (1/273530)

ИЗДАЈЕМ стан у Панчеву,
Котеж, Стевана Супљикца
121, 44 квадрата, наме-
штен или ненамештен,
120 евра. 069/455-50-01.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ мањи комплет-
но намештен стан у цен-
тру на дуже. 064/440-56-
05 (СМС)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ двособан
стан од 01.04.2019, ТА,
празан,Тесла Тел.
066/811-23-14 (СМС)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике. Тел. 063/233-558. 

ПОТРЕБАН двособан стан
или кућа у центру, Сода-
ри или Маргити. Пред-
ност приземље. 060/418-
42-37. (274694)

ИЗДАЈЕМ стан 50 квм,
луксузно опремљен, нов,
центар, само странцима.
064/354-69-76. (4807-1)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
лукс опремљен, С. Саве
133, Панчево. 065/283-
53-01. (4807/1)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан без грејања,
Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (4807/12)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Ул. Војвођански булевар
2/20, 50 квм, намештен,
100 евра. Тел. 060/686-
69-99, после 18 сати.
(4807)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, Стрелиште,
Вељка Влаховића. Тел.
061/114-19-85, 013/320-
336. (4807-45)

ХИТНО потребан двосо-
бан стан. 063/179-87-77.
(4807/63)

ИЗДАЈЕМ мањи стан у ку-
ћи, на Стрелишту, цена 90
евра. 063/101-28-16.
(4807)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, посебан
улаз, струја, гас, Кнића-
нинова 79. 064/579-86-
55. (4807)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
у Самачком, ученику, 60
евр. 064/348-07-60.
(4807)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(4807)

БЕСПЛАТНО собу, кухи-
њу, купатило издајем ста-
нарки у Иванову.
064/372-94-71. (4807)

ИЗДАЈЕМ комфорну собу
са употребом купатила и
кухиње. Горњи град.
066/523-59-58. (4807)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, без грејања, кућа,
Стрелиште. Тел. 064/587-
25-35, 311-071. (4807)

ПОТРЕБАН једнособан
или двособан празан стан
у згради, у ширем центру
Панчева. Тел. 060/437-31-
73. (4807)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
са употребом купатила,
самцу, самици. 064/587-
50-24. (274826)

ПОТРЕБНА намештена
гарсоњера, или једносо-
бан стан, зграда, дужи
временски пери-
од.060/528-08-95. (27486)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу
са гаражом, подрум, пот-
кровље. Све посебно.
060/354-55-54. (274905)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у згрди, Котеж 1.
063/808-83-26. (274969)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намеште-
ну гарсоњеру, центар, од-
мах усељива, искључиво
запосленима, повољно.
065/691-88-23. (275007)

ИЗДАЈЕМ стан, Стрели-
ште, V, ЦГ, двособан.
065/439-88-47. (4807)

ИЗДАЈЕМ трособан ком-
форан намештен стан у
Маргити. 063/222-271.
(275003)

СТАН на Тесли, двособан,
намештен, ТА, I спрат,
150 евра, усељив од 1.
априла. 063/157-17-77.
(274978)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен, Котеж 1, 250 евр.
062/504-504. 

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, спрат, ТА, 80
евра, код Хотела „Та-
миш”. 064/122-48-07.
(274993)

ДВОСОБАН стан, строги
центар, намештен, ЦГ, на
дуже издајем 063/772-60-
03 (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал 68 квм на
прометном месту нов
лукс, све намене.
064/026-90-54 (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске стани-
це. 063/278-421.
(4807/44)

ИЗДАЈЕМ локал 80 квм,
Синђелићева 35.
л064/217-48-56. (274926)

ИЗДАЈЕМ магациски про-
стор, 20 вм, 30 квм, 70
квм, може и занатске ра-
дионице. Тел. 063/233-
558 (274540)

ИЗДАЈЕ се пословни про-
стор 55 квм, у Д. Туцови-
ћа 55-а, са паркингом.
063/281-954 (274561)

ПОТРЕБАН магацин 100
– 150 квм. Тел. 063/354-
122. (4807)

ПРОДАЈЕМ локал 80 квм,
на Котежу 1 или мењам
за стан. 063/248-732.
(4807/60)

ИЗДАЈЕМ локал код Зеле-
не пијаце, близина три
школе. 060/351-03-56.
(4807)

ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске стани-
це. 352-105. (4807)

ИЗДАЈЕМ локал, Ул. Радо-
мира Путник 12, сада је
пекара Партизан. Тел.
063/540-209. (4807)

ЦЕНТАР, Дом омладине,
опремљен, 80 квм, 16.000.
Контакт 066/645-42-26.
(274875)

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА, издајем
локал 25 квм, у плочица-
ма, излог , одличан.
064/226-91-30. (4807)

СТРОГИ центар, издајем
локал, све намене, угао
ЈНА и Максима Горког.
063/372-124. (274955)

ПРОДАЈЕМ киоск у цен-
тру града. 060/013-01-25. 

ИЗДАЈЕМ локал 80 квм,
Синђелићева 35.
л064/217-48-56. (274926)

ПОТРЕБНА жена за чи-
шћење. Тел. 060/304-07-
64 (СМС)

ПОТРЕБНА кобобарица
за друге смене. Плаћен
пут и оброк, 40.000. Be er -
tia Bar, Б.Н.С. 063/10-50-
949. (СМС)

ПОТРЕБНИ бравари и
монтери, са искуством.
Контакт 011/271-51-00,
063/404-281 – Ненад Урс
и 063/237-248, Виктор
Бакош. (ф)

WE I FERT дистрибуцији
пића потребни возачи Б и
Ц категорије, виљушкари-
ста и физички радници.
062/446-285. (272909)

GP „STILL-NET”-у потреб-
ни пословођа техничке
струке. Информације и
пријава на 013/333-311.
(273742)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад за роштиљем и у ку-
хињи. Ћевабџиница у цен-
тру и Браће Јовановић.
063/897-55-04. (274085)

ПОТРЕБАН радник у
штампарији. Звати на
065/531-94-15. (274591)

ПОТРЕБАН радник за рад
у пластификацији, до 50
година. „Plast pro”,
064/192-85-44. (4807-17)

ПОТРЕБНА радница за
рад у прехрамбеној про-
давници. Тел. 064/264-03-
98. (4807-32)

ЛИМАРИЈИ Марковић
потребни помоћни радни-
ци са и без искуства.
064/271-55-22. (4807)

АУТОПРЕВОЗНИКУ по-
требан возач Ц и Е кате-
горије. 063/286-914, Ђор-
ђе. (4807/25 и 26)

ПОТРЕБНЕ раднице у
продаји и помоћне рад-
нице у кухињи. 013/377-
230, 064/643-41-22.
(4807/28)

ФИРМИ „Дивнић шпед”
из Панчева потребан во-
зач Ц и Е категорије за
унутрашњи транспорт.
Контакт 062/850-00-82.
(4807/10)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у фотокопирници хамер.
Пожељно искуство.
062/355-154. (4807/63)

ХИТНО потребна озбиљна
жена за рад у перионици
веша. Пријава, редовна
плата. Све информације
на тел. 063/216-992, од
15 до 20 сати. (4807/51)

ПОТРЕБАН радник на
фарми у Панчеву.
063/776-67-29. (4807)

ФРИЗЕРСКОМ салону по-
требни мушко-женски
фризери. Тел. 061552-21-
22. (4807)

PO CO-LO CO ресторану
потребан пекар за рад са
финим пецивом и посла-
стичари. 064/874-03-01.
(4807)

ГРИЛ „БУМ” ЋЕВАБЏИ-
НИЦИ потребне жене на
роштиљу. 064/323-92-77,
нови објекат код Сунча-
ног сата. (4807)

ПОТРЕБНА девојка за
разношење хране на бу-
вљаку. Предност познава-
ње бувљака. 064/129-37-
25. (4807)

ФРИЗЕРСКОМ салону
„Душица” потребан жен-
ски или мушки фризер са
искуством. Тел. 060/040-
20-11. (4807)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за паковање и раз-
воз штампе. 069/867-72-
07. (4807)

ПОТРЕБНА жена за рад у
башти. Тел. 063/729-85-97. 

ПОТРЕБАН мушко-жен-
ски фризер. Плата 30.000
и пријава. 064/185-92-34.
(4807)

ПОТРЕБАН вулканизер са
искуством, млађи помоћ-
ни радник. 066/908-66-
58. (4807)

ПОТРЕБАН уатолакирер
са искуством у припреми
и фарбању воз8ила.
060/333-65-80. (274935)

ПОТРЕБНА радница СТР
„Сњежана”. 063/833-29-
88. (4807)

ПЕКАРИ потребна прода-
вачица. 063/19375-30.
(274985)

РЕСТОРАНУ Po co Lo co
потребна девојка за рад у
продаји и возач. 064/874-
03-01. (274953)
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ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ
РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР
за рад у лабораторији – 1 извршилац

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл 
адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -
вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

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

OD „MABER” PANČEVO
raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos:

• RUKOVAOC POLJOPRIVREDNIM MAŠINAMA
– TRAKTORISTA – 2 izvršioca

Uslovi:
– vozačka dozvola B kategorije
– poželjno radno iskustvo

Prijave možete slati na adresu: Zetska 2, 26000
Pančevo ili e-mail adresu: maber5@panet.rs

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 14. 03.
2019. године на основу захтева носиoца пројекта „Ša-
marica Windows“ д.о.о. из Качарева, Улица Маршала
Тита бр. 2б, донео решење број: XV-07-501-6/2019
којим је утврђено да за пројекат Погон за производњу
грађевинске столарије и елемената, на катастарској
парцели 1343, 1344/1, 1344/2 и 1344/3 к.о. Качарево,
на територији града Панчева, није потребна процена
утицаја затеченог стања на животну средину.

Увид у решење из претходног става може се обави-
ти у просторијама Секретаријата за заштиту живот-
не средине Градске управе Града Панчева, Панче-
во, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617, радним да-
ном од 10 до 14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за ур-
банизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у
року од 15 дана од дана његовог објављивања, а
преко овог органа.

ДОО  „ХИДРОВОД” ПАНЧЕВО
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)

013/341-292

тражи:

1. Возача Ц категорије
2. Водоинсталатера
3. Зидара-тесара
4. Физичког – помоћног радника
5. Портира

Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима, доћи лично

BER MIL TON P. M. d. o. o.

тражи раднике
за одржавање чистоће у „Авив парку” Панчево.

РАДНИЦИ НА ПОСЛОВИМА 
ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

(више извршилаца, оба пола)

Контакт тел. 060/033-56-69

RENOAUTO PANTA PANČEVO

Потребан нам је продавац
ауто-делова и опреме.

Предност ће имати кандидати
са радним искуством у бранши
или са познавањем аутомо-
билске индустрије.
Информације на 064/132-96-63

(1
3

/2
7

5
0

3
0

)

РЕСТОРАНУ потребан ко-
нобар-ица и помоћни
радник у кухињи. Тел.
063/835-08-48. (274966)

ПОТРЕБАСН конобар-ица
за рад у локалу. 063/779-
98-56, 063/508-719.
(2749709

ПОТРЕБНА жена за рад у
башти. Тел. 063/729-85-
97. (275002)

РЕСТОРАНУ потребна ко-
нобарице, одлични усло-
ви. Тел. 064/349-93-43.
(275010)

ПИЦЕРИЈИ Попај потреб-
не раднице са и без иску-
ства, добра и редовна
плата. 063/820-87-61. 

ПОТРЕБНЕ раднице у
продаји и помоћне рад-
нице у кухињи. 013/377-
230, 064/643-41-22.
(4807/28)

ПИЦЕРИЈИ Попај потре-
бан возач за доставу.
063/820-87-61. 

РЕСТОРАНУ потребан ко-
нобар-ица и помоћна
радница у кухињи.
063/835-08-48. (275027)

ПЕКАРИ у Старчеву по-
требан возач и помоћни
радник у производњи.
063/835-08-48. (275027)

ПОТРЕБНА продавачица
за пекару и пицерију.
063/130-75-40. (274981)

ПЕКАРИ потребна прода-
вачица. 063/19375-30.
(274985)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за доставу хране.
064/255-84-58. (274986)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у продаји. Посласти-
чарница „Специјал”.
065/232-16-70. (274989)

ПОТРЕБАН кувар и по-
моћни кувар. 061/623-16-
15. (274995)

ПОТРЕБАН возач у пека-
ри, предност пензионери.
061/608-77-41. (274997)

ПОТРЕБНА жена за чи-
шћење. Тел. 060/304-07-
64 (СМС)

ПОТРЕБНИ радници: ЦО
2 и електро заваирвачи,
бравари, монтери, фарба-
ри, електричар. Телефон
064/160-32-34, mail: bro -
di co pa@g mail.com
(274992)

ПОТРЕБАН шанкер и ко-
нобар. 061/623-16-15.
(274995)

РЕСТОРАНУ Po co Lo co
потребна девојка за рад у
продаји и возач. 064/874-
03-01. (274953)

ЛИМАРИЈИ Марковић
потребни помоћни радни-
ци са и без искуства.
064/271-55-22. (4807)

ПОТРЕБАН радник у
штампарији. Звати на
065/531-94-15. (274591)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика.
064/664-85-31, 013/342-
338 (СМС)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. fa ce bo ok.co -
m/mo le ri zam 069/444-23-
76. (СМС)

ЧАСОВИ хемија за основ-
це и средњошколце.
065/33-47-621 Јелена.
(СМС)

ЧАСОВИ географије и ен-
глеског. Врло повољно.
065/373-53-34. (274341)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте завесе,
уграђујем/поправљам.
063/882-25-09. (272666)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бе-
тонирање, стиропор, ба-
валит фасаде. 063/865-
80-49. (274316)

ПОПРАВКА електричних
инсталација. Ненад,
069/353-38-35.(274698)

СЕЧЕЊЕ огревног дрвета,
услуга цепања, уношења.
064/287-26-00. (273531)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, инди-
катора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (274288)

ОРЕМ и култивирам ба-
ште. 063/855-92-70.
(274331)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, вене-
цијанери, уграђујем, по-
прављам, замена гуртни.
064/181-25-00. (274378)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ, антена
плус. 064/866-20-70.
(4807-23)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, зидо-
ва, бетона, бетонирања,
одношење ствари.
064/122-69-78. (480714)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање стола-
рије, пензионерима по-
пуст. 062/564-494,
013/235-78-82. (4807/10)

СРПСКИ, часови за
основце, средњошколце,
студенте, припрема при-
јемних, контролних.
064/462-37-64. (274690)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(274691)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ре-
новирање купатила, вен-
тили,с лавине, одгушење
канализације одмах.
061/193-00-09. (4807/64)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање во-
де, канализације, кабине,
славина, бојлера, котли-
ћа. 063/836-84-76.
(274691)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (274714)

ЧИСТИМ дворишта, та-
сване, подруме, селидбе и
све остало. 061/627-07-
31. (4807)

РАДИМО све физичке по-
слове, чистимо подруме
таване, наш превоз.
064/144-37-65. (274697)

ПОПРАВКА електричних
инсталација. Ненад,
069/353-38-35.(274698)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846 (4807-46)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипс, кера-
мика, повољно. Провери-
те. 061/141-38-02. (4807)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда
кошуљице, уградња лами-
ната, комплетно ренови-
рање. 062/816-33-84.
(274754)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИ-
ВАЧКИ радови, изра-
да/монтажа капија, огра-
да, надстрешница, за-
штитне решетке. 062/816-
33-84. (274754)

ОБАРАЊЕ стабала, коше-
ње траве, корова, бетони-
рања, рушења, итд.
060/035-47-40. (4807/4)

МАСАЖА релакс за пот-
пуно уживање и опушта-
ње вашег тела. 064/269-
94-87, Марија. 

РАДИМ изолацију равних
кровова, гаража, купати-
ла, тражим посао. 345-
874, 062/235-839.
(274789)

МЕДИЦИНСКИ педикир,
урасли нокти, курје очи,
релакс, медицинска маса-
жа. 061/308-95-86. (4807)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене, одмах. 013/331-
657, 064/495-77-59.
(4807-106)

МОЛЕРАЈ, фасаде, стола-
рија, гипс, обраде око
прозора, комплетне адап-
тације. 063/893-39-94.
(4807)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук,
063/278-117, 064/176-91-
85. (274613)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсани радови, поставка
ламината, керамике.
Проверите. 062/816-66-
78. (274945)
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ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ
РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

због отварања апотеке рас пи су је

КОН КУРС

за рад на ме ста:

1. ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ
– 1 извршилац

2. ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХ НИ ЧАР
– 2 извршиоца

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл
адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -
вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

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

ASOCIJACIJA PROFESIONALNIH UPRAVNIKA

RASPISUJE

OGLAS

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA FORMIRANJE
BAZE PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA

KOJI OBAVLJAJU GRAĐEVINSKO ZANATSKE
RADOVE NA TERITORIJI OPŠTINE PANČEVA

Odlukom Udruženja profesionalnih upravnika u Pančevu raspisuje se kon-
kurs radi formiranja baze pravnih lica koji žele da sarađuju sa STAMBENIM
ZAJEDNICAMA i profesionalnim upravnicima u Pančevu:

Oglas se raspisuje radi formiranja jedinstvene baze pravnih lica i preduzet-
nika na teritoriji оpštine Pančeva i direktne saradnje.

Cilj je da sve STAMBENE ZAJEDNICE dobiju iste uslove plaćanja i kvalitet.

Potreba stambenih zajednica je za svim građevinsko zanatskim radovima
i to:

– svi gradjevinski radovi (sve vrste krovova, fasada, rekonstrukcija
stepeništa, betonske staze, zamena pločica, krečenje i dr.)

– svi limarski radovi (izrada novih oluka, rekonstrukcija postojećih i
čišćenje oluka)

– stolarski radovi (popravke i zamene brava, vrata, prozora, zamena
stakla i dr.)

– elektroinstalaterski radovi (svi elektro radovi za potrebe STAMBENE
ZAJEDNICE)

– zamena poštanskih sandučića

– interfoni 

– video nadzor

– čišćenje dvorišta i košenje trave, 

– čišćenje podruma

– sitni građevinski radovi (farbanje gelendera, ograda, i sl.)

Prijave mogu podneti sva pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za
obavljanje navedenih radova i to na mail: jelena.upravnik@gmail.com,
emina.cvetkovic@yahoo.com i na tel: 013/366-017

UDRUŽENJE PROFESIONALNIH
UPRAVNIKA U PANČEVU

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. fa ce bo ok.co -
m/mo le ri zam 069/444-23-
76. (СМС)

ЛИМАРСКИ радови, из-
рада/монтажа кровопо-
кривачки радови, пре-
правке цурења, термо, хи-
дроизолација. 064/215-
99-26. 

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 24
године искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.

ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, радимо све по-
слове. 061/321-77-93.
(4807)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац... одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(274906)

КОШЕЊЕ траве, корова.
Шишање живе ограде,
дворишта, викендице,
воћњаци. 061/301-49-58.
(4807)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и сви завршни ра-
дови у ентеријеру. Брзо,
чисто, најповољније.
060/145-99-09, 060/062-
91-45. (4807)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушења канализације,
адаптације, купатила,
сервис, повољно, одмах.
013/377-930, 064/586-85-
39, 063/115-71-67.
(266229)

ОЗБИЉНА жена спрема
канцеларије, ординације,
станове. 063/430-409.
(2748299

КЕРАМИЧАР са дугого-
дишњим искуством ква-
литетно, педантно и по-
вољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (275029)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање во-
де, канализације, кабине,
славина, бојлера, котли-
ћа. 063/836-84-76.
(274691)

СВЕ ВРСТЕ физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бето-
на, селидбе, одвоз шута и
непотребних ствари, и
слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (274940)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа/демонтажа на-
мештаја. Дејан, 061/626-
14-50. (274940)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсани радови, поставка
ламината, керамике. Про-
верите. 062/816-66-78.
(274945)

КОМБИЈЕМ превозим ро-
бу, ствари, селидбе. Нај-
повољније. Жељко.
065/361-13.13. (4807)

ЧИШЋЕЊЕ олука, остали
висински радови.
065/535-24-56. (2749909)

ЛАТИНСКИ језик, профе-
сорка латинског језика
држи приватне часове.
066/656-44-04. (275014)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова.
064/866-25-76, 061/659-
70-31. (275023)

ПОПРАВКА кровова и из-
рада нових. 064/145-85-
54. (275028)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (272893)

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)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором. Дуле,
064/163-58-85. (274126)

ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУ-
ЈЕМО ПВЦ и АЛУ стола-
рију, комарници, ролетне,
сигурносна врата, могућ-
ност на рате. 060/545-34-
04. (273947)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
рушење, одвоз шута са
утоваром. Атанацков.
063/771-55-44. (4807)

КОМПЈУТЕРИ сервис, по-
правка, инсталација но-
вих компоненти, чишће-
ње, брзо, повољно.
060/351-03-54. (4807)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат.
062/976-18-42, 064/390-
00-87. (274792)

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут са
утоваром. 063/246-368.
(274505)

СТОЛАРСКЕ услуге, кухи-
ње и плакари по мери,
преправке. 064/176-88-
52, 371-274. (4807/9)

ПОПРАВКА електричних
инсталација. Ненад,
069/353-38-35.(274698)

ЛАЛЕ – превозим кипе-
ром, повољно, песак,
шљунак, сејанац, ризлу,
утовар, одвоз шута.
064/354-69-94, 063/754-
02-72. (4807/42)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. fa ce bo ok.co -
m/mo le ri zam 069/444-23-
76. (СМС)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, це-
на договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (4807)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук,
063/278-117, 064/176-
91-85. (274613)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
поправљамо квалитетно с
гаранцијом.  „Фриготех-
ник”, 361-361, 064/122-
68-05. (4807)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, це-
на договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (4807)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (274714)

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубин-
ско прање тепиха,  ауто-
мобила, намештаја.  пре-
воз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (274960)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, врата, ограде, ка-
пије, врло повољно. Тел.
060/140-54-44, Дуле.
(274965)

СЕЧЕЊЕ огревног дрве-
та, услуга цепања, уно-
шења. 064/287-26-00.

ПРВИХ ВЕК И ПО
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13. марта преминула је моја мајка, ташта и пријатељ

МИЦА ПОПОВ

Ожалошћени: ћерка ДРАГАНА, зет ДРАГАН, фамилија
и пријатељи

(29/4807)

15. марта 2019. годи-

не преминула је моја

мама

МИРОСЛАВА

МЛАДЕНОВИЋ
1941–2019.

Сахрана је обављена

18. марта 2019, на

Новом гробљу.

Ожалошћени: ћерка

ЈАСМИНА, родбина

и пријатељи

(55/4807)

15. марта 2019. стало

је срце моје маме

МИРЕ

МЛАДЕНОВИЋ
1941–2019.

Почивај у миру

анђеле мој!

Ћерка ЈАСМИНА

(56/4807)

Последњи поздрав

драгој јетрви

МИРОСЛАВИ

МЛАДЕНОВИЋ

од јетрве ЗОРИЦЕ

из Врњачке Бање

(57/4807)

МИРОСЛАВА

МЛАДЕНОВИЋ

Последњи поздрав

драгој Мири

од кумова ЗЕЧЕВИЋ

и ВУКОТИЋ

(104/274991)

Моја драга супруга

ТОДОРА СТОЈАНОВСКИ

ТОШКА
1935–2019.

Сахрана је обављена 18. марта 2019, на гробљу Котеж.

Ожалошћени супруг СТОИЉКО са породицом

(83/274799)

Мојој драгој мајци

ТОДОРИ СТОЈАНОВСКИ

ТОШКИ
1935–2019.

последњи поздрав од ћерке НАДЕ са породицом

(84/274799)

ЗАХВАЛНИЦА

др Бацку Чолаковићу и др Слободану

Тасићу који су први пружили несебичну

помоћ нашем вољеном Сави.

Породица ГЛАВОНИЋ

(24/4807)

После тешке и кратке болести преминуо

је наш

СЛОБОДАН ВЛАХОВИЋ
1944–2019.

Ожалошћени: супруга НАДА, син САША

и кћерка НАТАША са породицама

(103/274971)

Последњи поздрав од
„генерације 1962”

ВЛАДА
ЛАЗАРОВ

СТЕВА, МИЛАН, КОКА,
СИМА, ДРАГАН, СТЕВА,
ЦАЦА, МИЛЕ, БРАНКА,
КАТИЦА, ВЛАДА, БОДА,
ДРАГИЦА, СРЛЕ и БОЖА

(72/4807)

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.

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

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубин-
ско прање тепиха,  ауто-
мобила, намештаја.  пре-
воз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (274960)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, ка-
мионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Беспла-
тан долазак и процена
посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачу-
на. Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se -
lid be-bom bon cic.com
(4807)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и ками-
оном, Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-
74.(4807)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, ка-
мионима, професионал-
но, екипа радника, све
релације по Србији, от-
куп намештаја.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. (4807)

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 , www.se -
lid be-bom bon cic.com
(4807)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа, сервис клима
уређаја. Овлашћени сер-
вис „Фриго Пеђа”,
064/771-24-16, 013/301-
300. (4807)

ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУ-
ЈЕМО ПВЦ и АЛУ стола-
рију, комарници, ролет-
не, сигурносна врата, мо-
гућност на рате. 060/545-
34-04. (273947)

СЕЛИДБЕ комбијем и ка-
мионом Војводина, Срби-
ја, са или без радника.
Најповољније, Иван.
063/107-78-66. (4807)

СЕЛИДБЕ, робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван, 063/107-78-66.
(4807)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором. Дуле,
064/163-58-85. (274126)

ПРЕВОЗ малим и вели-
ким кипером, шљунак,
песак, сејанац, ризла,
шут са утоваром.
063/246-368. (274505)

КРОВОВИ, поправке, за-
мена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, па-
тошење, изолације, нај-
јефтинији у граду, пензи-
онерима екстра попуст.
013/404-560, 064/290-45-
09, 061/348-20-00,
062/845-96-26,„Електро-
изградња”.(274907)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Од-
гушење купатила, канали-
зације, водоводне адап-
тације, замена вирбли,
вентила, батерије, сани-
тарије, прикључка воде и
канализације. Од 0 - 24
сата, пензионерима екс-
тра попуст. Долазим од-
мах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-
20-00, 062/845-96-26,
„Електроизград-
ња”.(274907)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење купатила, канали-
зације, водоводне адап-
тације, замена вирбли,
вентила, батерија, сани-
тарије, све за воду, 0-24
сата. Пензионерима екс-
тра попуст. Долазим од-
мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-
74-89, Јовичин. (274907)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, ламинат.
062/976-18-42, 064/390-
00-87. (274792)

РОЈАЛ МГ: затварање те-
раса провидном хармо-
ником, уградња/поправ-
ке; ролетне, комарници,
венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (4807)

КОМПЈУТЕРИ сервис, по-
правка, инсталација но-
вих компоненти, чишће-
ње, брзо, повољно.
060/351-03-54. (4807)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
поправљамо квалитетно с
гаранцијом.  „Фриготех-
ник”, 361-361, 064/122-
68-05. (4807)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, це-
на договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (4807)

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубин-
ско прање тепиха,  ауто-
мобила, намештаја.  пре-
воз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (274960)

СТОЛАРСКЕ услуге, ку-
хиње и плакари по мери,
преправке. 064/176-88-
52, 371-274. (4807/9)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, врата, ограде, ка-
пије, врло повољно. Тел.
060/140-54-44, Дуле.
(274965)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (272893)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором. Дуле,
064/163-58-85. (274126)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску годишњу
карту на име Светозар
Воденичар, издата од
АТП-а Панчево. 

ПРВИХ ВЕК И ПО
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Својој супрузи

БОЖАНИ ЈАКИМОВСКОЈ
1946–2019.

С љубављу, поносом и поштовањем што сам те

имао, чуваћу успомену на тебе, твој лик, добро-

ту и љубав коју си ми даривала.

Супруг СТОЈМЕН

(97/274427)

БОЖАНА ЈАКИМОВСКА

Хвала ти на бескрајној и несебичној љубави и

доброти.

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав

јача од заборава.

Син ПРЕДРАГ, снаја ЗЛАТА, унука ТИЈАНА

и унук БОЈАН
(98/274427)

Последњи поздрав

БОЖАНИ МИТРЕВСКИ
ЈАКИМОВСКИ

Недостајеш...
НЕНАД, ДАНИЕЛА, 
МАРИЈАНА и АЊА

(99/274537)

У прошлом броју
„Панчевца”, 
техничком грешком,
објављена је погрешна
фотографија у
читуљама за госпођу

Божану
Јакимовски

Извињавамо се
породици Јакимовски

Последњи поздрав стрини

МАРИЈИ МИКУЛИЋ
1938–2019.

од ЉИЉЕ, БАТЕ, ЛУКЕ и ВАЊЕ
(8/4807-3)

Последњи поздрав

МАРИЈИ

МИКУЛИЋ

Почивај у миру.

ДУШАНКА и ТАЊА

са породицом

(6/4807)

Последњи поздрав

комшиници

МАРИЈИ

од БОШКА и РАДЕ

(7/4807-2)

Са великом љубављу и поштовањем чуваћемо

успомену на нашу драгу баку

ЈОВАНКУ ТОМИЋ ОКУ

Захвални за сваки савет, подршку и несебичну

љубав коју нам је поклањала.

Буди нам спокојна, нека ти је мирно звездано

небо. Ми ћемо те заувек чувати у нашим мисли-

ма и срцима.
Твоји: ЛЕЛА, УРОШ и ЈАСМИНА

(14/4807)

Последњи поздрав

куми

МИЛИ

ЛОНЧАР

од кумова

ЗДРАВКОИЋА

и АВРАМОВИЋА

(21/4807)

16. марта 2019. у 87. години, наша драга

ВУКИЦА ВУЈНОВИЋ
рођ. Венчев

1932–2019.

преселила се у вечност.

Вољени никад не умиру, њено место у нашим срцима ће увек

остати.

Ожалошћени: Ћерка ДАНКА и зет МИКИ

(32/4807)

После кратке и тешке болести 15. марта преми-

нула је наша

МИРЈАНА СТОЈАНОВСКИ
1947–2019.

Последњи поздрав нашој мајци, свекрви и баби

Твоји најмилији

(41/274787)

У болу и тузи опраштамо се од наше

вољене

ЈОВАНКЕ ТОМИЋ
1924-2019.

која је преминула у 96. години.

У нашој успомени остаће сећање на див-

ну, племениту и добру душу.

Ожалошћени: син ПЕТАР и снаја

СВЕТЛАНА са децом

(47/4807)

Последњи поздрав мојој драгој баки

ЈОВАНКИ ТОМИЋ
1924–2019.

Драга моја бака Око,

успомене на тебе живеће у нама заувек.

Твоји: ГОРАН и ЛИСА

(48/4807)

14. марта преминула је моја бака

ЈОВАНКА ТОМИЋ
1924–2019.

Последњи поздрав мојој бака Оки.

Твој ИВАН, ДИНА, ЛЕЈЛА и БЕНЏАМИН

(49/4807)

Последњи поздрав мојој драгој свекрви

ЈОВАНКИ ТОМИЋ
1924–2019.

која је преминула 14. марта 2019, а са-

храњена 16. марта 2019, на Новом гро-

бљу у Панчеву.

Ожалошћена снаја ЉИЉАНА са

многобројним пријатељима и родбином

(46/4807)

t
13. марта 2019. године нас је у 86. години заувек напу-
стила наша

АНИЦА МАТИЈЕВИЋ
Сахрањена је 14. марта 2019. године у пратњи најближих.

Породица

Последњи поздрав тетка

АНИЦИ

од породице БЛАЖИЋ

(53/4807) (52/4807)

МИРА СТОЈАНОВСКИ

Последњи поздрав од МИЛОЈКА, ЈАНКЕ, ЉИЉЕ,

ДРАГАНА и СУНЧИЦЕ са породицама
(96/274956)

Последњи поздрав нашем
драгом тати

ЖИВКУ

РАТКОВИЋУ
1958–2019.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Супруга МИЛИЈАНА,
син ПЕТАР и ћерка

ЗОРИЦА са породицама
(71/

Последњи поздрав

прији

МИЛИ

ЛОНЧАР

од породице

БОРНА

(108/275018)
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13. марта 2019. престало је да куца племенито и несебично срце

наше

ЉУБИНЕ ЊЕЖИЋ
1938–2019.

Вечно ћемо је волети и памтити

Ожалошћени: супруг МИЋА, кћи ЈАСМИНА, унуци ДУБРАВКА и

СТРАХИЊА, зетови СЛАВКО и МИЛОШ, праунуке НИНА и АНА

(65/48079

Последњи поздрав
комшиници

ЉУБИНИ ЊЕЖИЋ

од комшија из улаза
у С. Новаковића 1

(58/4807)

ЛАЗАРОВ др ВЛАДИМИР
1943–2019.

Твој дух и доброта остаће нам у вечном сећању.

Сестра ВИДА с породицом

(12/4807)

15. марта заувек смо изгубили нашег кума

др ЛАЗАРОВ ВЛАДИМИРА

Отишао је мој велики друг, пријатељ, ко-

лега и кум.

Делили смо заједно детињство, младост и

старост, остају само прелепе успомене ко-

је нико и никада не може угасити.

Твој кум КОКАН, кума МЕЛА

и породица РАДОБОЉА

(43/274790)

Са великом тугом и болом обавештавамо да нас је 15. марта

2019. напустио наш вољени

др ВЛАДИМИР ЛАЗАРОВ
1943–2019.

Твој одлазак никада неће прекинути топлину, шарм и љубав

коју си нам пружао.

У нашим срцима ти си само отишао на неко лепше место.

Твоји најмилији: супруга ГОРДАНА, унука АНАСТАСИЈА, 

ћерка НАТАША и НЕБОЈША

(67/4807)

18. марта 2019, у 83. години, остали смо

без наше вољене мајке и баке

ТОМАНИЈЕ ГРБИЋ

Ожалошћени: син ГОРДАН и унуци

МИЛОШ и КОНСТАНТИН

(73/4807)

Јовану Стевићу,

СТЕВИ
последњи поздрав.

УШКЕ, ПАЈА и ГИША
(28/4807)

Последњи поздрав

комшији

ЈОВАНУ

СТЕВИЋУ

од станара

у Војвођанском

булевару бр. 18

(68/4807)

Тужна срца обавештавамо родбину и при-

јатеље да је у 76. години преминула наша

драга

ТЕРЕЗА ЂЕРФИ
1943–2019.

Ожалошћени: супруг ЛАЈОШ, синови

ТИБОР и АНДРАШ, снаје ИЛОНКА

и МИРЈАНА, унуци ДАНИЕЛ и ЛАЈОШ

са NA TA LIE и ЛЕОМ

(4/274705)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 19. марта

2019. у 80. години, преминула наша драга

МАРИЦА АНЂЕЛКОВ
1940–2019.

Сахрана ће се обавити 21. марта 2019. године, у 13 сати, на Новом

гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруг ЈОВАН, син СЛАВКО, снаја СИЛВИЈА, 

унук АЛЕКСАНДАР, унука ОЛИВЕРА и праунука САРА

(95/274951)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ КОМЛОШ

од ћерки МАРИЈАНЕ и ВЕРОНИКЕ са породицама

(93/274948)

После дуге и тешке болести преминула је наша

вољена

КОВИЉКА СТОЈИЧИЋ
8. VI 1944 – 20. III 2019.

Заувек ће остати у нашим срцима.

Супруг ПЕРО и синови СИНИША и НЕНАД

(107/275004)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље

да је наша вољена

АНА ЋУРУВИЈА
1928–2019.

преминула 13. марта, али ће заувек живети у на-

шим срцима.

Породица

(111/275021

25. марта 2019. године даваћемо шестомесечни

помен

МАРИЈИ ЋИТИЋ

Помен ће бити одржан на гробљу Лешће, парце-

ла 36, у 11 сати.

Супруг ЈОВАН и син МИЛОРАД

(110/275020)
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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.

У четвртак, 28. марта 2019. године, на гробљу

Котеж, у 11.30, дајемо четрдесетодневни помен

нашој драгој

ДРАГИЦИ БАТИНИЋ

С љубављу и тугом супруг МИЛАДИН, синови

БРАНИСЛАВ и МИЛАН са породицама

(63/4807)

Пре три године напустио нас је заувек наш

ПАВЛЕ ВАСИЛИЈЕ
1947–2016.

Свакодневно је у нашим мислима и срцима.

С љубављу породица

(64/4807)

20. марта 2019. навр-

шило се две године

бола и туге откада

није са нама

ПЕРО

ЧЕЈКОВ
2017–2019.

Вечно ћеш бити у ми-

слима и срцима сво-

јих најмилијих

(80/4807)

СЕЋАЊЕ

ЦВЕТКО
ЂУКАНОВИЋ

ЦВЕЛЕ
Прошло је много го-
дина, нико се није се-
тио твог имена.

Твоји БРКА и
ЛАЗА МАКСИН

(85/274803)

Вољеном тати

НИКОЛИ

ТЕПИЋУ

ТЕПИ
2012–2019.

Моје сузе према теби

падају

Моје сузе према теби

падају

Моје сузе падају на

горе.

Тата, волим те.

Твоја ћерка

САЊА ТЕПИЋ
(5/274706)

ПЕРО ГАГИЋ
25. III 2016.

Морамо даље, ал’ без

тебе много тешко.

Стално си у нашим

мислима.

Твоји: НАДА, ДАРКО,

ТАТЈАНА и ФИЛИП

(101/274963)

ПЕРО ГАГИЋ
25. III 2016.

Време пролази ал’ не

брише сјећања и лепе

успомене.

Твој МОМЧИЛО

са мамом, татом и

баком МИЛИЦОМ из

Републике Српске
(102/274963)

20. марта навршава се пет година откако ниси са

нама

НЕНАД ОБРАДОВИЋ

С љубављу те се сећамо и с поносом спомињемо.

Твоји синови ЖЕЉКО и ПРЕДРАГ, унуци

ТАМАРА, МИХАЈЛО и СОФИЈА, 

снаја СНЕЖАНА

(74/ф)

23. марта навршава

се пола године

ВЛАДИМИР

СТАНОЈЕВИЋ

Ожалошћени: 

мајка ВЕЛИНКА

и брат ВОЈА

(100/274962)

ПОМЕН

ГОЈКО СМИЉАНИЋ
23. III 2009 – 23. III 2019.

С љубављу и поштовањем

породица СМИЉАНИЋ

(106/2749906)

БРАНИСЛАВ ЛАЗИЋ БРИЦА

Никад нећеш престати да нам недостајеш...

Твоји: АЦА, МАРЕ, ИКА и ДРАГОЈЛА
(109/275019)

Последњи поздрав

ЗОРКИ ОМАЉЕВ
14. VI 1926 – 18. III 2019.

Хвала ти за доброту, љубав и срећу којом си нас увек несе-

бично даривала. Нека те чувају анђели како си ти чувала и

пазила нас.

Твоји: ћерка МИЛЕНА, унуке САШКА и ДРАГАНА, 

зет ДУШАН, праунуци ВЛАДИМИР, БРАНИСЛАВ, 

ПЕТАР и ЈЕЛЕНА

(59/4807)

РАДОСАВ ШОШКИЋ

Дубоко потрешени изненадном смрћу

нашег драгог пријатеља и сарадника упу-

ћујемо породици искрено саучешће.

Колектив „Al si stem”-a

(36/f)

Последњи поздрав искреном пријатељу

ШОЛЕТУ

ДРАГАН ЈАНКОВИЋ с породицом

(2/274688)

Последњи поздрав

ШОЛЕТУ

од куће „Бабис”

и породица ОЛЋАН

и АЈДУКОВИЋ

(66/4807)

Био је посебан и јединствен

РАДОСАВ ШОШКИЋ

Од породице ШТИВЧЕВИЋ

(70/4807)

Последњи поздрав

суседу

МИЛИ

РОМАНИЋУ

од ДАЛИБОРА,

НИКОЛИНЕ,

СТЕФАНА и ЛЕНЕ

(87/274825)

После дуге болести преминуо је наш драги

СИНИША ЦВЕТКОВИЋ
9. II 1935 – 13. III 2019.

Ожалошћени: син САША, снаја МИРА и унуке

КРИСТИНА и МАРИНА

(15/4807)

СИНИША

ЦВЕТКОВИЋ

Последњи поздрав

Сашином тати

од колега из

„Eлекотровојводине”

(38/274784)

СИНИША

ЦВЕТКОВИЋ

Последњи поздрав

драгом комшији

од комшија у Браће

Јовановић 16-а

(39/274784)

СЕЋАЊЕ

ПОПА ГОРАН ЏИЗ
2014–2019.

Твој брат ГОНЗО
(88/274827)

Последњи поздрав

тетки

ЗОРИЦИ

од ДАНИЈЕЛЕ и

МАЈЕ са породицом

(92/274948)

П
О

П
УС

Т
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СЕЋАЊЕ

КОРНЕЛИЈА СУСА

Сестра МАРИЈА са фамилијом

(1/274559)

ИВАН БАТА МАТЕЈИЋ
24. III 2008 – 24. III 2019.

Најлепше успомене на тебе чувамо у нашим

срцима.

Бескрајно нам недостајеш.

С љубављу ИВАНА, СВЕТЛАНА, ДУЊА, 

МАТЕЈА, ИВАН, ДРАГУТИН и ДУШАН
(16/4807)

Вољеном

ЗОРАНУ ЈАКОВЉЕВИЋУ

23. марта у 12.45 дајемо једногодишњи помен.

Његови најмилији

(22/3807)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДАНИЦА СРЕДОЈЕВИЋ
23. III 2018 – 23. III 2019.

Хвала за љубав коју си нам пружила.

Твоји: унука МИЛИЦА, зет ДРАГАН

и ћерка ЈАСМИНА

(23/4807)

СЕЋАЊЕ

ДРАГУТИН

РАДОЈЕВИЋ
2003–2019.

Супруга МИРКА, 

син ДЕЈАН и снаја

ЕЛИЗАБЕТА

(25/4807)

Прошле су већ две године

ВЛАДИМИР ПЕРИЋ
1982–2017.

Тешко се боримо са истином.

Остала је туга, бол и успомене.

Твоји најмилији

(34/4807)

23. марта 2019. године, у 11 сати, на Новом гро-

бљу, даваћемо годишњи помен нашем драгом

МИОДРАГУ ЈАНКОВУ
1939–2019.

Син ДРАГАН са породицом, ћерка БРАНКИЦА

са породицом и брат ДУШАН с породицом

(37/274378)

IN ME MO RI AM

РАДИЋ

МИЛИСАВ ГОРАН ДУШАНКА
7. IX 2000 – 2019. 25. III 2009 – 2019. 6. IV 2009 – 2019.

Живите у нашим мислима.

Ћерке и сестре ЗОРИЦА и БРАНКА

са породицама
(40/274785)

24. марта 2019. године биће шеснаест

година од одласка моје маме

АНА ЛОЈАНИЦА
рођ. Ковачевић

С љубављу њена МИРЈАНА

(44/274795)

Навршава се тринаест година откако није с нама

наша драга

МИРЈАНА СТАН

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

суботу, 23. марта, у 11 сати, посетити њену вечну

кућу и подсетити се на дане проведене с њом.

Породица

(50/4807)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН

ЈАКОВЉЕВИЋ

Драги колега,

недостајеш.

АЛЕКСАНДРА

(62/4807)

Прошло је тринаест година откако смо остали

без наше вољене, драге и миле

ТАЊЕ ВИГ
1972–2006.

Заувек твоји: МИША, КАЋА, САЛЕ

и тетка ИВАНКА

(35/274750)

Сећање на драге родитеље

ПЕРИЋ

ДЕСАНКА МИЛАН
2004–2019. 2009–2019.

С тугом и љубављу ваша деца: 

ВЕСНА и ПЕТАР са породицама

(91/274941)

БУЦА АЛЕКСИЈЕВИЋ

Десет година сећања на нашег драгог кума.

Кумови ПАРЧЕТИЋ
(78/4807)

Драги куме

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Породице МИЛЕТИЋ

и КРСМАНОВИЋ

(54/4807)

23. марта 2019. године, у 11 сати, на Новом гро-

бљу, одржаће се четдесетодневни помен нашем

драгом

БОЖИДАРУ МИЛЕТИЋУ

Дан за даном иде, а ниједан без сећања на тебе.

Твоји најмилији

(94/274950)

СЕЋАЊЕ

РАДОMИР

САВАНОВИЋ
25. III 2005 – 25. III 2019.

Четрнаест година туге
без нашег драгог сина и
брата

Твоји неутешни
родитељи и сестра

(89/274904)

СЕЋАЊЕ

РАДОMИР

САВАНОВИЋ
25. III 2005 – 25. III 2019.

Заувек у нашим

мислима.

Твоји: МАРКО,

ЈОВАНА и ДУШИЦА
(90/274904)

23. марта 2019. године
на Католичком гробљу у
Панчеву, одржаће се ше-
стомесечни помен нашем
вољеном

КОМАТИНА

ВЕНЦИСЛАВУ
Остаћеш вечно у нашим
срцима.

Ожалошћена породица
(69/4807)

СЕЋАЊЕ

на нашег драгог

ТИХОМИРА МАРИНКОВИЋА
1931–2002.

Породица

(105/274994)
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СЕЋАЊЕ

СТЕВАН
ДОШЉА
1938–1986.

Никада те нећемо
прежалити.

Син СЛАВОМИР
и ћерка ЈАСМИНА

с породицама
(3/274700)

Годину дана је прошло
откада није са нама наш
вољени

МИЛАН

БОШКОВ
1957–2018.

Нека те у тишини веч-
ног мира прати наша
љубав јача од времена и
заборава.
Нека те чувају анђели
небески.

Твоји најмилији: 
супруга ЗОРИЦА, 

син ЗВЕЗДАН и
ћерка ЗВЕЗДАНА

(9/4807)

СЕЋАЊЕ

РАДИВОЈЕ

МИЛЕНКОВИЋ

ЖУЋА
21. III 1992 – 21. III 2019.

Незаборављен.

Твој брат СЛОБОДАН
с породицом

(10/4807)

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВ ПАНТЕЛИЋ
2016–2019.

Болна и сурова истина да си отишао без повратка.

Супруга ВЕРОНА и ћерке НАТАША

и ДРАГАНА са породицама

(13/4807)

СЕЋАЊЕ

ТАДИЈА БОЦИ

ТАСА
2009–2019.

Твоја породица

(11/4807)

22. марта 2019. навршавају се три године

откако није са нама

АЛЕКСАНДАР БИСАК
1989–2016–2019.

Године пролазе, бол и туга за тобом никада. 

Нека те анђели чувају јер и ти си био наш

анђео.

Воли те увек тата

(17/4807)

Три године бола откако те нема

АЛЕКСАНДАР БИСАК
1989–2016–2019.

Воле те баба МАРИШКА и деда ЖИВКО
(18/4807)

Нашем вољеном деди

ЉУБОМИРУ

ГАВИНУ
Прошло је годину дана
бола и туге, а ни један
дан без сећања на тебе.
Док год живимо ти ћеш
живети са нама.

Твоје унуке ЈЕЛЕНА
и ЈОВАНА

(19/4807)

Нашем вољеном

ЉУБОМИРУ

ГАВИНУ

Прошло је годину да-

на а бол и туга су све

јачи.

Твоји најмилији:

породица ГАВИН
(20/4807)

Дванаест година није са нама наш драги

МИЛЕ ВРАЧАРИЋ МИМА
2007–2019.

Неутешна породица ВРАЧАРИЋ
(26/4807)

Сећање на тату, баку и деду

МИОДРАГ КАТАРИНА ПЕТАР

ИЛИЋ ХОРВАТ ИЛИЋ
1949–2005. 1920–2005. 1904–1964.

Успомену чува СНЕЖАНА ИЛИЋ

(27/4807)

23. III 2018 – 23. III 2019.

БИЉАНА ПОПОВИЋ
рођ. Петров

1988–2018.

Година прође дан никад.

Анђеле наш, љубави наша, животе наш.

Ту си с нама заувек, док ми живимо живиш и ти.

Мама и тата
(30/48079

БИЉАНА ПОПОВИЋ

Секић, 

постоје само љубав, успомене и вечна туга за

тобом!

Заувек у нашем срцу!

Твоји: БОКА, ЛУКА, СТЕФАН и БОЈАН

(31/4807)

СЕЋАЊЕ

ТОМИСЛАВ

КРИЖАН
1999–2019.

Заувек те воле твоји

најмилији

(42/274788)

21. марта 2019. наврша-
ва се година од смрти
оца, свекра и деде

КАМЕНКА

РАШАЈСКОГ
11. IX 1936 – 21. III 2018.

Сећање на тебе чувају
твоји најмилији: ИВИЦА,
РАДИЦА и ДРАГАН

(45/4807)

У петак, 22. марта 2019.
године, у 11 сати, на Но-
вом гробљу даваћемо
четрдесетодневни помен
нашем драгом

ЂУРИ

ЂИЛАСУ

Ожалошћени: мајка
ЗОРКА, супруга НАДА,

ћерка БОЈАНА
са породицом, брат

МИЛАН са супругом
БРАНКОМ, сестра
ЛЕНКА, сестрићи

БОЈАН и СРЂАН

(51/4807)

Прошла је година откада
ниси са нама

БИЉАНА

ПОПОВИЋ

Недостајеш пуно.

Твоји: тетка ЂУРЂЕВКА,

теча МИЛАН, брат

НЕША са породицом

(61/4807)

Једногодишњи помен
нашој снаји

БИЉАНИ

ПОПОВИЋ

Заувек у нашим ср-
цима и мислима.

Тетка НЕВЕНА, 
теча РАДОШ

и девер БОЖИДАР
(79/4807)

22. марта 2019. наврша-
вају се тужне две годи-
не откако ниси више са
нама

ВЛАДИСЛАВ

МИЛАКОВ
Никада те нећемо забо-
равити.

Супруга ЕМИЛИЈА са
синовима и унуцима

(77/4807)

СЕЋАЊЕ

ЈАГОТКА КРСТИН
1946–2019.

Живећеш вечно у нашим срцима.

Твоја сестра ДАНИЦА и зет ВАСА

(75/4807)

СЕЋАЊЕ

ЈАГОТКА КРСТИН
1946–2019.

Никада те нећу заборавити.

Твоја ЉУБИЦА са породицом

(76/3807)

У суботу, 23. марта, у 11 сати, на Старом
православном гробљу даваћемо годишњи
помен нашој вољеној

ЈАГОТКИ КРСТИН
1946–2018.

Година не може избрисати успомену на
тебе, увек ћеш бити са нама.
У срцу те носимо и неизмерно волимо. 
Недостајеш нам...

Супруг ДРАГОМИР и синови
ПЕТАР и ДЕЈАН

(82/4807)

МИРОСЛАВ

ПАНТЕЛИЋ
25. III 2016 – 25. III 2019.

Сећања... Ти у њима...

сваке секунде...

Твоје сестре

МИРЈАНА и МИЛИЦА

са породицама
(81/4807)



ХОРОСКОПВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

По вољ не про ме не су на ви ди ку.
Пра во је вре ме да ис ко ри сти те
по слов на по знан ства и кре не те у
ак ци ју. Ма ња ко ли чи на нов ца
сле ди кра јем сед ми це. Осе ћа те
да мо же те да по ле ти те и ту ра -
дост де ли те с парт не ром. Чу вај те
се пре хла де.

Пред ва ма је ве о ма ди на ми чан
пе ри од, ко ји ће вам до не ти то ли -
ко по слов них по ну да да ће те се у
јед ном тре нут ку упла ши ти да мо -
жда са ња те. Ре ши ће те ва жна
прав на пи та ња. По вољ на де ша -
ва ња на по слу пре не ће се и на
ваш емо тив ни жи вот. Цве та те.

Мо жда је пра во вре ме да се пре -
пу сти те же ља ма ср ца и пу сти те
гла ву да се од ма ра. Не до у ми це
ко је сте има ли у ве зи с по слом
по ла ко се раз ре ша ва ју. Иа ко се
то ме не на да те, ус пе ће те. Не нер -
ви рај те се уна пред, сми ри те сво -
ју уну тра шњу бор бу и уз ле те ће те.

Без об зи ра на то да ли сте за у зе ти
или са ми, мо же те оче ки ва ти ула -
зак у но ву ве зу. По не кад сте де ти -
ња сти и твр до гла ви, та ко да вам
про мак ну бит не ства ри. Не за ле -
ћи те се пре ви ше на при ма мљи ве
по слов не по ну де, јер се мо же до -
го ди ти да из гу би те и то што има те.

Про бле ми са згло бо ви ма му чи ће
вас ове сед ми це. Пру жа вам се
при ли ка да ко нач но ре ши те свој
ста тус, са мо је по треб но да сва ки
де таљ па жљи во ис пла ни ра те.
Спре ми те се за бес по штед ну бор -
бу и уз ма ло стр пље ња до би ће те
оно што вам при па да.

Увек ка да по ми сли те да сте све ре -
ши ли, ис кр сне не што из про шло -
сти. Вре ме је по вољ но да на то ста -
ви те тач ку. Но вац ће вам до ла зи ти
у не ко ли ко на вра та, али ће у ва ма
ра сти страх да ли сте све ура ди ли
ка ко тре ба. Имо вин ске за вр зла ме
по но во ће би ти ак ту ел не.

По ве ћа на нер во за пра ви ће вам
про бле ме са же лу цем. Чи ни вам
се да се на ла зи те у ко лу ко је вам
се баш и не игра, али не зна те
ка ко да иза ђе те. По тра жи те по -
моћ, не ка да две гла ве бо ље ми -
сле од јед не. Има те по др шку во -
ље не осо бе.

Нај бит ни је је да ће вам фи нан си -
је би ти ста бил не ове сед ми це.
Пла но ве ко је има те у ве зи са
ино стран ством ма ло од ло жи те.
Са да ни је тре ну так за то. Осо ба о
ко јој већ ду го са ња те ко нач но
до ла зи да оста не у ва шем жи во -
ту. Ве руј те свом ин стинк ту.

Че сто вам его над вла да ра зум па
из гу би те ком пас. Мно го то га вам
иде на ру ку у по слу, ма да је опре -
зност мај ка му дро сти. Не за ле ћи те
се, па жљи во ода бе ри те по сло ве ко -
ји вам мо гу до не ти до би так. Играј -
те на про ве ре ну ше му. Ве лике су
шан се да срет не те срод ну ду шу.

Мо гу ћи су про бле ми с ди сај ним
ор га ни ма и че сте гла во бо ље. Ко -
ли ко год да сте упла ше ни, сре ћа
вам је на кло ње на, па ће те ус пе -
ти да ре ши те го то во не ре ши ве
си ту а ци је. По ка жи те ви ше љу ба -
ви и па жње осо би ко ја вам је по -
др шка или при ја тељ.

По ве ћа ни тро шко ви, не пла ни -
ра ни из да ци – све је не ка ко као
на тра ци. Кра јем сед ми це до би -
ће те по вољ ну по слов ну по ну ду.
Ис ко ри сти те је, јер ће би ти на
ду же ста зе. Пре ви ше се осла -
ња те на са рад ни ке. Опу сти те се
ма ло.

Че ка вас тур бу лен тан пе ри од.
Ле га ће те умор ни, а бу ди ће те се
умор ни ји. Ве ли ке про ме не ће
вас ухва ти ти као та лас. На ва ма
је са мо да се по тру ди те да ис пли -
ва те на по вр ши ну. Сед ми цу ће
обе ле жи ти не су гла си це, али и до -
ста стра сти с парт не ром.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

28 ИНФО/ЗАБАВА

СКАНДИНАВКА

РЕШЕЊА – Скандинавка: законик, опирача, рарог, м, Аризона,
Нал, вет, рт, сами, и, спрат, скалари, табати, алави, в, Нера, ср,
Омарска, во, Елин, Ивањица, Ћићевац. Бела укрштеница: напр-
стак, акропола, Стиг, рен, тим, Конт, ав, банка, Мостар, просто,
рерна, зј, Тана, Ела, ила, удав, нарочито, аниматор. Анаграм:
Марија Бергам. Судоку: 749182356, 163547289, 528936714,
914375628, 286419537,357268491,471853962, 632791845,
895624173.Испуњаљка: чесница, удомити, семинар, аперкат,
протест, Јововић (коначно решење: Чедомир Кесић).

СУДОКУ

9 2 3

1 3 2 8

9 6 4

3 6

2 4 9 7

7 8

4 8 3

3 2 8 5

5 6 1

Слогови: А, ВО, ВИЋ, ДО, ЈО,
КАТ, МИ, МИ, НАР, НИ, ПЕР,
ПРО, СЕ, ТЕСТ, ТИ, У, ЦА, ЧЕС.

ВОДОРАВНО: 1. божићни колач
у који се ставља новчић, 2. дати
кћерку у туђ дом, удати, 3. науч-
ни или стручни курс, 4. врста уда-
рца у боксу, 5. енергични јавни
наступ против нечега, 6. наш ака-
демски вајар (Божидар), аутор
скулптура „Сејач”, „Дечак и лане”
и фонтане „Водени цвет”.

У осенченим пољима, читано
степенасто одозго надоле, до-
бићете име и презиме панче-
вачког академског сликара,
утемељивача Ликовне колоније
„Дунавом до слике” (на слици).
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Сами упишите црна поља. Иза описа, у загради, означено је колико
их има у поједином реду односно колони.
ВОДОРАВНО: 1. део кројачког прибора (0), 2. утврђени град у старој
Грчкој (0), 3. област око Пожаревца – биљка љутог корена (1), 4. екипа
– француски социолог (Огист) (1), 5. авенија (скр.) – финансијска
организација (1), 6. град у Херцеговини (2), 7. једноставно (2), 8. део
шпорета – девето и једанаесто слово азбуке (1), 9. језеро у Етиопији –
име певачице Фицџералд (1), 10. црна креда – врста змије (1), 
11. особито, посебно (0), 12. цртач у анимираном филму (0).
УСПРАВНО: 1. Анастасија одмила – угажена стаза у снегу (1), 2. радно
стање глагола – истинит, стваран (1), 3. прва тамбурица у оркестру –
чланови бродске посаде (1), 4. део главе неких животиња – десна
притока Саве – јединица за електрични отпор (2), 5. сложено предузеће
(скр.) – затворена друштвена група у Индији – учитељ одмила (2), 6.
град у Канади – име шансоњерке Пјаф (1), 7. име некадашње глумице
Ранчић – племенити метал (1), 8. пијачна вага – листопадно дрво (1).

ИСПУЊАЉКА

Петак, 22. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



Петак, 22. март 2019.
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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.

Ме да
За овог ма ли ша на с Те сле, ста рог
око шест ме се ци, мо гло би се ре ћи
да је ме ша нац ла бра до ра и злат ног
ре три ве ра, али је за кљу чак по пи та -
њу ра се оста вљен про це ни оку сва -
ког по сма тра ча.

Осо ба ко ја га је збри ну ла мо ра да
га удо ми, па се овај ве се љак на шао
у овој ру бри ци у по тра зи за но вом
ку ћом. Ина че, Ме да је пра ва до бри -
ца, во ли да се игра и јур ца као и
сва ки „мла дић” ње го вих го ди на.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се
до би ти на те ле фон 063/366-808.

Бе ли
И овај шме кер сит ни је гра ђе
стар је око шест-се дам ме се ци
и та ко ђе ли чи на ме шан ца ре -
три ве ра и ла бра до ра, са мо што
је спе ци фич не бо је, па је због
то га уни ка тан и је дин ствен.

Бе ли је скло њен са ули це и
по том чи по ван и вак ци ни сан, а
би ће по но во удо мљен, јер је вла -
сник, по пут мно гих, оти шао у
ино стран ство на ду же вре ме.

Уоп ште ни је агре си ван, сла -
же се с дру гим пси ма, а до бар
је с љу ди ма и, на ро чи то, с клин ци ма. Све дру го мо же се до -
зна ти на те ле фон 061/224-29-76.

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.

Пан чев ци, тач ни је по је ди ни
сред њо школ ци из на шег гра -
да, већ не ко вре ме ши ре хо ри -
зон те, сти чу зна ња и ис ку ства
и ти ме по ста ју бо љи љу ди.

По ред оста лог, и за хва љу ју -
ћи дру же њу са сво јим вр шња -
ци ма из Ја па на.

За пра во, мо жда и нај вред -
ни је што су ови гим на зи јал ци
и ма шин ци по не ли са сед мо -
днев ног бо рав ка у Зе мљи из -
ла зе ћег сун ца, је сте са зна ње о
су шти ни  чу ве ног ја пан ског
мен та ли те та – да ни је дан чо -
век ни је зна чај ни ји од дру гих,
већ на про тив, да тре ба све учи -
ни ти ка ко би и дру ги ма би ло
што бо ље.

Јед на ле па при ча о мла дим љу -
ди ма ко ји не при зна ју гра ни це
у нај бо љем сми слу те ре чи, до -
га ђа се већ не ко ли ко го ди на.

Реч је о уче ни ци ма две ју пан -
че вач ких сред њих шко ла, ко ји
уз не за бо рав но дру же ње раз -
ме њу ју зна ња и ис ку ства с ја -
пан ским вр шња ци ма.

Гим на зи јал ци, па ма шин ци

Све је по че ло 2011. го ди не, на -
кон тра ге ди је у Фу ку ши ми, та -
ко што је Рад ми ла Ни ко лић,
вр сни про фе сор не мач ког је -
зи ка у Гим на зи ји „Урош Пре -
дић”, ус пе ла да сво ју шко лу
увр сти у про је кат PASCH (парт -
нер ске шко ле). Због тог ан га -
жо ва ња до би ла је и пре сти жну
ме ђу на род ну на гра ду, и то из
ру ку не мач ког ам ба са до ра.

– Све се ве о ма ле по раз ви ја -
ло, па смо та ко и сту пи ли у
кон такт с ја пан ским „Ге те ин -
сти ту том”, да би смо 2015. го -
ди не до би ли по зив да та мо от -

пу ту је мо. По том су они би ли
код нас, а у ме ђу вре ме ну се и
Ма шин ска шко ла по ве за ла са
слич ном ја пан ском обра зов ном
уста но вом тех нич ке стру ке.
Кру на све га би ло је то што нам
се на ме сти ло да 9. мар та за -
јед но от пу ту је мо у Ки са ра зу,
град с го то во иден тич ним бро -
јем ста нов ни ка као Пан че во и
слич не уда ље но сти у од но су на
глав ни град. С том раз ли ком
што их де ли за лив и спа ја мост,
ко ји јед ним де лом иде и ис под
во де. За тих се дам да на по се -
ти ли смо и ту ме тро по лу, у

чијем је ле пом де лу ло ци ран и
по ме ну ти ин сти тут. Та мо смо
има ли ра ди о ни це, па смо, ре -
ци мо, пи са ли ха и ку по е зи ју на
не мач ком, а он да то при ка зи -
ва ли по мо ћу пан то ми ме, што
је би ло ве о ма за бав но – на во -
ди про фе сор ка.

И док су гим на зи јал ци с нео -
пи си во љу ба зним до ма ћи ни ма
углав ном ко му ни ци ра ли на не -
мач ком је зи ку, ма шин ци су
сво је ра ди о ни це одр жа ва ли на
ен гле ском, а про фе сор из те
шко ле, Вла ди мир Бо жич ко вић,
на по ми ње да је на пред лог ко -
ле ги ни це Ни ко лић и ус по ста -

вље на са рад ња с Ја пан ци ма
– Нај пре нам је у по се ти био

ди рек тор обра зов не уста но ве
из Ки са ра зуа и та да смо уста -
но ви ли да по сто ји мо гућ ност
са рад ње за то што су три на ша
сме ра њи ма пре по зна тљи ва.
Про шле го ди не у го сти ма су
нам би ли и њи хо ви сту ден ти,
ка да смо за јед нич ки пра ви ли
ин те ре сант не ра ди о ни це и, ре -
ци мо, про јек то ва ли ма ли ро -
бот ски си стем ко ји пре по зна је
вр сту ма те ри ја ла. По том су нас
по зва ли у уз врат ну по се ту, али
ни смо ус пе ли да обез бе ди мо

за бо ра вље ни нов ча ник – ис ти -
че Ан дреа.

Слич но ис ку ство де ли и ма -
ши нац Пе ри ца Ма ној ло вић, ко -
јег је про да ва чи ца ју ри ла по
ули ца ма ка ко би му вра ти ла
ку сур.

– Ина че, ка сир ке са мо из да ју
ра чу не и не вра ћа ју оста так, већ
то ра ди ау то мат. Слич но функ -
ци о ни ше и на пла та у ау то бу су,
та ко што се уба ци но вац у из ве -
сну спра ву, али ни смо зна ли да
се ку сур та ко ђе вра ћа ау то мат -
ски, па су нас, та ко збу ње не, Ја -
пан ци гле да ли у чу ду. Ипак,
они то успе ва ју да на док на де и
пре воз увек сти же го то во у се -
кун ду. У ту свр ху чак по сто је и
за по сле ни за угу ра ва ње љу ди у
во зи ло, ка рак те ри стич ни по бе -
лим ру ка ви ца ма – им пре си о -
ни ран је Пе ри ца.

На Алек сан дра Вит ма на су
јак ути сак оста ви ле шко ле, ко -
је су пет пу та ве ће не го на ше.

– Ка да је реч о ис хра ни, ме -
ни се нај ви ше до пао ра мен,

не ка вр ста ну дли, с ку ва ним
ја ји ма, по вр ћем, ме сом... Ја -
пан ци че сто пи ју ча је ве, на ро -
чи то зе ле ни, а има ју и мно го
вр ста во да и со ко ва, као и 

кока-ко ла с ра зним уку си ма,
по пут бре скве и ли му на – на -
бра ја Алек сан дар.

У еки пи је био и до ју че ра -
шњи уче ник Ма шин ске шко ле
Алек са Су ба шић, ко ји се ис та -
као при ли ком до ла ска мла дих
Ја па на ца у Пан че во.

– Оду ше вљен сам та мо шњом
хи ги је ном, иа ко је на два де сет
ћо шко ва са мо по јед на кан та;
на су прот то ме, код нас их има
на сва ком ко ра ку, па је опет
ве о ма пр ља во. За ни мљи во са -
зна ње је да Ја пан ци но се ма -
ске не због се бе, већ ка ко би
за шти ти ли не ког дру гог – ка -
же Алек са.

Да, за јед нич ки име ни тељ
свих при ча оних на ко ји ма
наш свет оста је, је сте да (у Ја -
па ну) цен тар све та „ни сам ја,
не го све око ме не”, то јест да
све ра де ка ко би сви ма би ло
до бро.

И ка ко мла ди Пан чев ци сами
при зна ју: схва ти ли су коли ко
пре те ру је мо у дру гом сме ру,

то јест да са мо „ме ни бу де
боље”.

Оста је на да да ће но во сте че -
ну пре ле пу ја пан ску осо би ну
пре не ти на све нас.

фи нан си је. И та ман кад смо
хте ли да од у ста не мо, усле ди ла
је ле па вест: све тро шко ве под -
ми ри ла је сту дент ска фон да -
ци ја Ин сти ту та за тех но ло ги ју
Ки са ра зу. Та ко је пут Да ле ког
ис то ка кре ну ло ше сто ро уче -
ни ка и че тво ро на став ни ка, а
као по клон по не ли смо им ди -
дак тич ког ро бо та за так ми че -
ња из ме ха тро ни ке, из ра ђе ног
у на шој шко ли, ко јег су на ши
до ма ћи ни ста ви ли ме ђу њи хо -
ве ро бо те. Већ пр вог да на су
нам при пре ми ли оби ла зак фа -
кул те та с број ним пре зен та ци -
ја ма, пре све га из обла сти у ко -

ји ма су су пер и ор ни: ро бо ти ке
и ве штач ке ин те ли ген ци је –
ка же Бо жич ко вић.

Ја пан ска пре ци зност,
педан те ри ја и љу ба зност

На ши уче ни ци би ли су сме -
ште ни за јед но с ја пан ским вр -
шња ци ма и чак но ћи ли у про -
сто ри ји у сту дент ском до му
мал те не на по ду, то јест на та -
та ми ју, на шта су се, ипак, убр -
зо на ви кли. Мо ра ли су и да
при хва те та мо шње на ви ке, па
су за јед но с до ма ћи ни ма сва -
ког ју тра уре ђи ва ли жи вот ни
про стор (због то га та мо и не ма
ни јед не чи ста чи це). И, на ши
тинејџери су по сте пе но усво -
ји ли оби чај да се ме ђу соб но
по ма жу и да оно што за тек ну,
оста ве у што бо љем ста њу.

А им пре си је мла дих Пан че -
ва ца о све му што Ја пан пред -
ста вља, те шко је ста ви ти и у
ро ман.

Ре ци мо, Вељ ко Сто јиљ ко вић,
је дан од пе то ро уче ни ка дру гог
раз ре да при род ног сме ра Гим -
на зи је ко ји су би ли у Ја па ну,
већ при ли ком из ла ска са ае ро -
дро ма, угле дав ши ау то бус ко ји
ко чи, ми слио је да у ње му не -
ма во за ча. Он је, у ства ри, био
у де сном де лу во зи ла, из про -
стог раз ло га што Ја пан ци во зе

ле вом стра ном пу та. Чак су им
та ко (сле ва) по ста вље не и по -
крет не сте пе ни це, а ин те ре сант -
но је да по сто ји уну тра шња тра -
ка за оне ко ји же ле бр же да
иду, док је спољ на „спо ри ја”.

– По ред све га што сам до -
жи вео, нај ва жни је је да сам
сте као при ја те ље, по пут Мо то -
ки ја, ко ји ми је од мах по слао
по ру ку с пи та њем ка ко смо пу -
то ва ли и из ра зио же љу да по -
се ти Ср би ју. При ме тио сам да
код њих не по сто ји сар ка зам,
при том му шкар ци све схва та ју
бу квал но, док де вој ке уме ју да
се ша ле – на во ди Вељ ко.

Ње го ва школ ска дру га ри ца
Је ле на Ро дић по твр ђу је те зу да
се Ја пан ци увек тру де да бу ду
на услу зи, па су та ко не ке де -
вој ке учи ни ле све да Пан чев -
ци ма по ка жу где се на ла зи је -
дан храм.

– Ка ко ни су зна ле ен гле ски,
од ве ле су нас на ли це ме ста.
Про ба ле смо и тра ди ци о нал ни
ки мо но од на ших но вих при -
ја те љи ца, од ко јих сам до би ла
и да ру му, ве о ма по пу лар ну лут -
ку без очи ју, па ка да за ми сли -
те же љу, на цр та те јед но око, а
ка да се ис пу ни – и дру го. Мо -
же се ре ћи да су при лич но су -
је вер ни – ка же Је ле на.

И Све тла на Ра кић је уо чи ла
да су Ја пан ци мно го уч ти ви и
то ле рант ни, али мо жда пре ви -
ше фор мал ни, па ка да се дру -
го ви срет ну, не љу бе се и не гр -
ле као на ши ти неј џе ри.

– На сто ја ли су да нам удо -
во ље на раз не на чи не. Та ко смо,
ре ци мо, пра ви ли ждра ло ве у
ори га ми ју, а про ба ли смо и раз -
ли чи те вр сте хра не; ме ни се
до па да ка ра ге, по хо ва на пи ле -
ти на, док ме слат ки ши под се -
ћа ју на слат ко со чи во – на во ди
Све тла на.

Мар ко Мла де нов ски ни је
имао ре чи да опи ше ле по те То -
ки ја, гра да исто вре ме но из 17.
и 22 ве ка, у ко јем, ка ко ка же,
не по сто ји иста згра да, а све
има ју ви ше од пет на ест спра -
то ва и не зна се ко ја је леп ша.

Та ко ђе гим на зи јал ка дру ге
го ди не, Ан дреа Алек сић, по се -
ти ла је јав но, он сен ку па ти ло.

– На то ме је на го во ри ла но -
ва ја пан ска дру га ри ца, иа ко
сам се на по чет ку опи ра ла, пре
све га за то што су та мо сви на -
ги. Ипак, убр зо сам се на ви -
кла, јер је то пло и ре лак си ра -
ју ће. По ред то га, ми слим да
смо, за раз ли ку од му шка ра ца,
ми и де вој ке из Ја па на мно го
слич ни је. С дру ге стра не, у њи -
хо во по ште ње лич но сам се уве -
ри ла ка да су ми у јед ној продав -
ни ци без раз ми шља ња вра тили

УТИ СЦИ НА ШИХ СРЕД ЊО ШКО ЛА ЦА ИЗ ЗЕ МЉЕ ИЗ ЛА ЗЕ ЋЕГ СУН ЦА

СВЕ РА ДЕ КА КО БИ СВИ МА БИ ЛО ДО БРО
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Нај зна чај ни је до ма ће так ми -
че ње, Пр вен ство Ср би је за се -
ни о ре, до не ло је но ве ме да -
ље Ка ра те клу бу Ди на мо и
по твр ди ло чи ње ни цу да спорт -
ски ко лек тив из на шег гра да
за у зи ма сам врх овог спор та
у др жа ви.

Ово го ди шње Пр вен ство Ср -
би је одр жа но је 17. мар та у
Чач ку, а Ка ра те клуб Ди на -
мо је и овог пу та био је дан
од нај у спе шни јих клу бо ва,
јер су ње го ви чла но ви осво -
ји ли јед ну злат ну и две брон -
за не ме да ље.

Шам пи он др жа ве у ка те го -
ри ји пре ко 84 кг по стао је Сло -
бо дан Би те вић, ко ји је та ко
за слу жио ју би лар ну, де се ту ти -
ту лу пр ва ка Ср би је. Он је ру -

тин ски са вла дао све сво је про -
тив ни ке, а са да му пред сто је
за вр шне при пре ме за на ступ
на Европ ском пр вен ству, ко је
ће би ти одр жа но кра јем мар -
та у шпан ској Гва да ла ха ри.

Брон за не ме да ље су осво -
ји ли де би тан ти на се ни ор -
ском пр вен ству: Та ма ра Жи -
вић у ка те го ри ји до 61 кг и
Урош Пе тро вач ки у ка те го -
ри ји до 67 кг. Они су се сјај -
но бо ри ли и на кра ју за у зе ли
тре ћа ме ста, на ста вив ши низ
од лич них ре зул та та.

Ни ко ла Јо ва но вић ни је на -
сту пио на пр вен ству због бо -
ле сти, док се Алек сан дар Ан -
ђел ко вић од лич но бо рио у ка -
те го ри ји до 84 кг, али ни је
ус пео да стиг не до тро фе ја.
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Ди на мо де сет ко ван
по вре да ма

На ре ду је Куп Ср би је

До го ди ло се и то. По сле де вет -
на ест уза стоп них по бе да у Су -
пер ли ги Ср би је ру ко ме та ши Ди -
на ма пре тр пе ли су пр ви по раз у
шам пи о на ту. Кад је већ мо ра ло
да се де си, до го ди ло се у нај бо -
љем мо гу ћем тре нут ку – пред
нај ва жни је бит ке пан че вач ких
„жу то-цр них” у овој се зо ни.

Дер би срп ског ру ко ме та про -
шлог ви кен да од и гран је у ша -
бач кој дво ра ни „Зор ка”. До ма -
ћин, дру го пла си ра ни тим на та -
бе ли, до че као је не по ра же ног
ли де ра из Пан че ва, ко ји је на то
го сто ва ње оти шао бу квал но де -
сет ко ван. И по ред то га, пре ко
1.000 љу би те ља игре с ле пљи -
вом лоп том ужи ва ло је  у сјај ној
ру ко мет ној пред ста ви, у ко јој је
до ма ћи тим по сле ве ли ке бор бе
сти гао до по бе де: Ме та ло пла -
сти ка –Ди на мо 32:30 (17:13).

Тим ко ји пред во ди тре нер
Иван Пет ко вић био је „пре по -
ло вљен” на овој утак ми ци, јер
не ко ли ко стан дард них пр во ти -
ма ца ни је мо гло да на сту пи због
по вре да. Ди на мо је био ли шен
по мо ћи Не на да Вуч ко ви ћа,
Бран ка Ра да но ви ћа, Ива на Ди -
ми три је ви ћа и Јо ва на Сто ја но -
ви ћа, али и без глав них по лу га
ти ма „жу то-цр ни” су се хра бро
бо ри ли с ве ли ким ри ва лом. Ако
мо же да бу де не чег до брог у по -
ра зу, он да је то сва ка ко по вра -
так у тим сјај ног Ми ља на Бу -
њев че ви ћа, ко ји се пре се дам
ме се ци те шко по вре дио упра во
у Шап цу. По пу лар ни Бам би је
на про шло не дељ ној утак ми ци
по ка зао да ће би ти пра во по ја -
ча ње Ди на ма у фи ни шу се зо не.

Но ше ни по др шком сво јих
на ви ја ча, ру ко ме та ши Ме та ло -
пла сти ке су ве ћим де лом утак -
ми це дик ти ра ли тем по, али и

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

РА ЊЕ НИ ВУК ЈЕ НАЈ О ПА СНИ ЈИ

по ред то га што су на по лу вре -
ме ну има ли че ти ри го ла „ви -
шка”, ни су мо гли да се опу сте,
јер су се мом ци у жу то-цр ним
дре со ви ма бо ри ли као ла во ви.

Ди на мо је у 47. ми ну ту ус -
пео да пре о кре не ре зул тат, да
по ве де са 22:24, али ни је имао
сна ге да из др жи до кра ја.

– И по ред по ра за мо гу да бу -
дем из у зет но за до во љан за ла -
га њем мо ма ка. Иа ко пот пу но
де сет ко ва ни, хра бро смо се др -
жа ли и успе шно но си ли с ве -
ли ким ри ва лом. Има ли смо
шан су да мо жда оста не мо не -
по ра же ни, да осво ји мо бод, али
до бро. По хва лио бих мла ђе
игра че, оне мом ке ко ји су то -
ком пр вен ства има ли ма њу ми -
ну та жу, јер су по ка за ли да Ди -
на мо на њих мо же да се осло -
ни. Ра ду је ме по вра так Ми ља -
на Бу њев че ви ћа, ко ји ће нам
мно го зна чи ти у на став ку так -
ми че ња, а сре ћан сам и због

чи ње ни це да нам се опо ра вио
и Вељ ко Ми ло ше вић и да је
од и грао сјај ну утак ми цу. Пред -
сто је нам нај зна чај ни је утак -
ми це, фи нал ни тур нир Ку па
Ср би је у Сме де ре ву. По ку ша -
ће мо да се опо ра ви мо ко ли ко
је то мо гу ће и да у што ја чем
са ста ву иза ђе мо по но во на мег -
дан Ме та ло пла сти ци. Ма, мо -
ји мом ци су хе ро ји. Иде мо да
се „по би је мо”, па шта нам бог
да – ре као је тре нер Ди на ма
Иван Пет ко вић.

Да кле, ви кенд пред на ма до -
но си но ве ру ко мет не по сла сти -
це. Сме де ре во је до ма ћин фи -
нал ног тур ни ра Ку па Ср би је, на
ко ме ће, по ред Ди на ма, уче -
ство ва ти и Ме та ло пла сти ка, но -
во сад ска Вој во ди на и Рад нич -
ки из Кра гу јев ца. По лу фи нал -
ни ду е ли би ће на про гра му у
су бо ту, 23. мар та. Ди на мо од 17
са ти игра про тив Шап ча на, а
по сле то га се са ста ју Вој во ди на

и Рад нич ки. По бед ни ци ће се у
не де љу, 24. мар та, од 18 са ти,
бо ри ти за ве ли ки пе хар на ме -
њен по бед ни ку Ку па Ср би је.

Не тре ба сум ња ти да ће Бран -
ко Ра да но вић и ње го ви са и гра -
чи оста ви ти ср це на те ре ну,
као и мно го пу та до са да, а са -
свим си гур но има ће и ве ли ку
по др шку сво јих су гра ђа на с
три би на.

Ру ко ме та ши це ЖРК Пан че -
ва по ра же не су у 15. ко лу Су -
пер Б ли ге. Овог пу та из гу би ле
су у Ин ђи ји од Же ле зни ча ра
са 29:21.

У по ра зу су се ис та кле Све -
тла на Ни чев ски, Ива на Ар сић
и На та ша Мо ра ча нин, ко је су
по сти гле по че ти ри го ла, док
је Не ве на Џе лај ли ја три пу та
би ла пре ци зна.

Дру го пла си ра на еки па Пр ве
ли ге „Се вер” из гу би ла је на го -
сто ва њу у Мо кри ну: Цр ве на
зве зда – Ја бу ка 28:25.

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У КА РА ТЕУ

БИ ТЕ ВИЋ ПР ВАК СР БИ ЈЕ

Отво ре но пр вен ство Ср би је у
пли ва њу одр жа но је про шлог
ви кен да у на шем глав ном гра -
ду. У та ко ја кој кон ку рен ци ји

бо је ПК-а Ди на мо бра ни ли су:
Ни ко ла Ме дан, Ања Цре вар,
Је ле на Вр хо вац, Те о до ра Но -
гу ло вић и Ка та ри на Бе лић.

Так ми ча ри из на шег гра да
оства ри ли су до бре ре зул та -
те, али је ди но је Ања Цре вар
осва ја ла тро фе је.

Нај бо ља срп ска пли ва чи ца
је три јум фо ва ла на 400 м ме -
шо ви то, у тр ци на 400 м кра -
ул дру га је сти гла на циљ, док
је на 200 м дел фин за ра ди ла
брон за но од лич је.

У ди сци пли на ма 400 м ме -
шо ви то и 400 м сло бод ним
сти лом Ања је оства ри ла 
Б-нор ме за од ла зак на Олим -
пиј ске игре у То ки ју 2020. го -
ди не. Ово је би ло пр во так -
ми че ње за Ању Цре вар по сле
ви син ских при пре ма у Ју жно -
а фрич кој Ре пу бли ци, а већ
на ред ног ви кен да пред сто ји
јој ја ко так ми че ње на ме ђу -
на род ном ми тин гу у фран цу -
ском гра ду Мар се љу.

НО ВО СТИ ИЗ БА ЗЕ НА

АЊА СТИ ГЛА ДО Б-НОР МЕ

Ниш је у су бо ту, 16. мар та, уго -
стио мла де џу ди сте из Бу гар ске,
Грч ке, Ма ке до ни је, Ру му ни је и
Ср би је ко ји су се над ме та ли на
тур ни ру „Мла дост Евро пе”. Ме -
ђу њи ма су би ли и чла но ви Ди -
на мо, „Ака де ми је Јо чић” из Стар -
че ва и ка ча ре вач ког Је дин ства.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Урош Ђу ри шић, Ма те ја Илић и
Не ма ња Ни шић. Сре бро су за -
слу жи ли: Ми лош Бо жић, Ду -
шан Стан ко вић, Го луб Стри гић

и Вла ди мир Бог да нов ски, а
брон зе су за ра ди ли: Фи лип Ћи -
рић, Ни ко ла Мир ко вић, Јо ван
Бо жић, Пе тар Но ва ко вић, Пре -
драг Ка ци јан и Ма те ја Зу бо вић.

Та ко ђе про шлог ви кен да че -
тво ро мла дих џу ди ста Ди на -
ма уче ство ва ло је тур ни ру у
Фран цу ској.

Ог њен Ђу ри шић је осво јио
сре бр но од лич је, а над ме та ли
су се и Вла ди мир Бог да нов ски,
Фи лип Фран цуз и Урош Ћу ћа.

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

МЛА ДОСТ ЕВРО ПЕ

Так ми ча ри КК-а Мла дост уче -
ство ва ли су про шлог ви кен да
на тур ни ру у Ста рој Па зо ви,
где се над ме та ло око 300 ка ра -
ти ста из 27 клу бо ва.

Злат не ме да ље су осво ји ли:
Ма ша Јо ва нов (две), Де ја на Ра -
до вић, Ду ња Јо ва но вић и Мар -
ко Ми лу ти но вић. Сре бром су
се оки ти ли: Ми лош Ми лу ти -
но вић (два), Ни ко ла Ар се ни је -
вић, Мар ко Ми лу ти но вић и

Алек сан дар Сто ја но вић. Брон -
зе су за слу жи ли: Фи лип Ву ји -
но вић, Ми ља на Ро ма нов, Ла ра
Пе че ни ца, Ана ста си ја Кр стић,
Ни ко ле та Јо ва но вић, Ма ша
Бир ка и Ђор ђе Ста ме но вић.

КАРАТЕ ТУРНИР

КУП СТА РЕ ПА ЗО ВЕ

У Бе о гра ду је про шлог ви кен -
да одр жа но тре ће, за вр шно ко -
ло Ку па Ср би је у стре ља штву
по Б-про гра му. На том над ме -
та њу је ве о ма успе шно на сту -
пи ло се дам так ми ча ра СД-а
„Пан че во 1813”, с тре не ри ма
Си ни шом Вељ ко ви ћем и Бра -
ни сла вом Па ре за но ви ћем.

Пи о нир Алек са Ра ко њац, са
182 кру га, осво јио је пе то ме -
сто и шест бо до ва у га ђа њу из
ва зду шне пу шке, али је и да ље
пр ви на ли сти фи на ли ста, с 30
бо до ва.

На фи нал но так ми че ње пи -
о ни ра, ко је ће би ти одр жа но
30. мар та у на шем гра ду, у згра -
ди Стре љач ке дру жи не „Пан -
че во 1813” у Ули ци Бо ре Стан -
ко ви ћа 2, пла си ра ла се и Алек -
си на мла ђа се стра, Ива Ра ко -
њац, а Те о до ра Кон дић ће би ти
пр ва ре зер ва уко ли ко из о ста не
не ко од де сет фи на ли ста.

У кон ку рен ци ји ка де та у га -
ђа њу из стан дард не ва зду шне
пу шке Алек са Ра ко њац је осво -
јио сре бр ну ме да љу и но вих де -
сет бо до ва, с ре зул та том од 583

кру га. То оства ре ње до не ло му
је пе то ме сто у ка те го ри ји мла -
ђих ју ни о ра и но вих шест бо до -
ва, та ко да ће Алек са на сту пи ти
у сва три пред ви ђе на фи на ла.

Ка дет Ве ли мир Нин ко вић
над ме тао се у га ђа њу из стан -
дард ног ва зду шног пи што ља, а
с 511 кру го ва осво јио је че твр -
то ме сто и се дам но вих бо до -
ва. Ми хај ло Сли јеп че вић је за -
у зео де ве то ме сто, са 482 кру -
га. Оба стрел ца су се пла си ра -
ла у фи на ле од де сет нај бо љих
ка де та.

КУП СР БИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

АЛЕК СА ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН

У Те ме ри ну је 16. и 17. мар та
одр жа но Пр вен ство Ср би је у
стре ли чар ству у дво ра ни, на
ко јем је бо је СК-а Пан че во
бра ни ло че тр на ест так ми чара.

Оно што је нај ва жни је, стре -
ли ча ри из на шег гра да још
јед ном су по твр ди ли да с пра -
вом за у зи ма ју сам врх овог
спор та у Ср би ји, па су се и
овог пу та оки ти ли мно го број -
ним тро фе ји ма.

Ла зар Ан дре ев је осво јио
злат ну ме да љу у над ме та њу
ста ри јих пи о ни ра, и то с новим

др жав ним ре кор дом од 567
кру го ва. Сед ми пут за ре дом
шам пи он ка Ср би је по ста ла је
се ни ор ка Ма ри ја Љу бин ко вић
у ка те го ри ји ком па унд.

Сре бром су се оки ти ли ка -
дет Јо ван Шпе хар и се ни ор
Сте фан Жи кић, као и еки па
ве те ра на у га ђа њу олим пиј -
ским лу ком, ко ју су чи ни ли
Ми ло ван Ву јић, Иви ца Шпе -
хар и Ду шан Гр бић.

Брон за но од лич је при па ло
је Бар ба ри Бе кић у кон ку рен -
ци ји ју ни ор ки.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У СТРЕ ЛИ ЧАР СТВУ

ПАН ЧЕВ ЦИ И ДА ЉЕ У ВР ХУ

Стране припремио
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО – ХАЛАС ЈОЖЕФ
недеља, 13 сати
мушкарци

Јабука: ЈАБУКА–ТСК
???
Долово: ДОЛОВО–МЛАДОСТ
субота, 17 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Црепаја: ЦРЕПАЈА – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЈЕДИНСТВО
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ОПОВО–ДИНАМО
субота, 17.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Ковин: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ
Д. Товарник: ПИНК–ЈЕДИНСТВО

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Сомбор: ВОЛЕЈСТАРС – ОДБОЈКА 013

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ДИНАМО 1945
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
С. Црња: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОТПОРАЊ
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ
Селеуш: ВОЈВОДИНА–ЈЕДИНСТВО
Падина: ДОЛИНА–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА–РАДНИЧКИ

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–КЛЕК 1:3

ПРВА ЛИГА
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ 3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОДБОЈКА 013 – СЛАВИЈА 2:3

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Шабац: МЕТАЛОПЛАСТИКА–ДИНАМО 32:30

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ПАНЧЕВО 29:21

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Сомбор: РАВАНГРАД–ДОЛОВО 34:26
мушкарци

Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ЈАБУКА 28:25
Шид: РАДНИЧКИ–ДОЛОВО 27:21

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ДАЛМАТИНАЦ 33:26

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ 66:83

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Кула: ХАЈДУК – КРИС КРОС 90:77

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: МЛАДОСТ–ШИМАНОВЦИ 74:90
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПАРТИЗАН 75:61
Панчево: ДИНАМО–РАДНИЧКИ 72:66

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (СМ) 2:2
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ 0:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–БЕГЕЈ 0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Паланка: ДУНАВ–СТРЕЛА 4:4
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВУЛТУРУЛ 1:0
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДОЛИНА 1:3
Старчево: БОРАЦ – ВОЈВОДИНА (С) 3:0
Дебељача: СПАРТАК 1911 – СЛОГА 1:2

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

Skownito

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1: Ла4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Пр вен ство Ср би је у ММА бор -
ба ма за све ста ро сне ка те го ри је
одр жа но је у не де љу, 17. марта,
у Вр ба су. Сво је пред став нике
на овом зна чај ном так ми че њу
има ла је и ММА Ака де ми ја
Пан че во, ко ју пред во ди Мар ко
Ра да ко вић. На ши су гра ђа ни су
до брим бор ба ма скре ну ли па -
жњу на се бе, а у Пан че во су се
вра ти ли с три ме да ље.

У ка те го ри ји ју ни о ра до 70
ки ло гра ма над ме тао се Вла ди -
мир Сто ја нов ски. Он је че тврт -
фи нал ни меч ла ко ре шио у сво -
ју ко рист, а убе дљив је био и у
по лу фи нал ној бор би, па је по -
бе дио пре ки дом у дру гој рун -
ди. Ипак, по што је у овом ме -
чу за до био по вре ду но са, ни је

уче ство вао у фи на лу и мо рао
је да се за до во љи сре бр ним од -
лич јем и ти ту лом ви це шам пи -
о на Ср би је.

Фи лип Ста ни шић је на сту -
пио у ка те го ри ји ју ни о ра до 62
ки ло гра ма. Од лич но је стар то -
вао у по лу фи нал ној бор би, али
је меч из гу био гу ше њем у пр -
вој рун ди и оки тио се брон за -
ном ме да љом. Се ни ор Дар ко
Та сић бо рио се у ка те го ри ји до
77 ки ло гра ма. Имао је ини ци -
ја ти ву у пр вој рун ди про тив вр -
ло не у год ног про тив ни ка, али
ни је ус пео да за вр ши меч. У
дру гу рун ду је ушао вид но умо -
ран, па је из гу био пре ки дом и
та ко осво јио дру гу брон зу за
ММА Ака де ми ју Пан че во.

Ако је су ди ти по ре зул та ти -
ма на нај ја чем до ма ћем так -
ми че њу, он да је из ве сно да у
на шем гра ду ме шо ви те бо ри -

лач ке ве шти не по ста ју све по -
пу лар ни је, а да ће ММА Ака -
де ми ја Пан че во из не дри ти још
мно го но вих успе шних бо ра ца.

НАД МЕ ТА ЊЕ У ММА БОР БА МА

ТРИ ТРО ФЕ ЈА ЗА АКА ДЕ МИ ЈУ

За вр ше но над ме та ње
у КЛС-у

Су пер ли га стар ту је
24. апри ла

Утак ми ца ма 26. ко ла про шлог
ви кен да је спу ште на за ве са на
пр вен ство у Ко шар ка шкој ли -
ги Ср би је. Та миш је у по след -
њој рун ди у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту уго стио ли де ра на
та бе ли. Био је то меч без ре -
зул тат ског зна ча ја, јер су оба
ти ма одав но ис пу ни ла за цр та -
не ци ље ве и пла си ра ла се у Су -
пер ли гу. Иа ко се тим из на шег
гра да у пр вом по лу вре ме ну хра -
бро су прот ста вио фа во ри ту, Ча -
ча ни су по твр ди ли да су у овом
тре нут ку бо љи са став: Та миш –
Бо рац 66:83, по че твр ти на ма
15:19, 17:16, 12:23 и 22:25.

Ко шар ка ши Бор ца су од лич -
но за по че ли овај су срет. По ве -
ли су са 10:1, а он да је усле ди -
ла „трој ка” Је ко ви ћа, и то уз
фа ул, па два сјај на со ло про -
до ра Алек се Ил ки ћа за 9:13 и
тајм-аут ко ји је за тра жи ла клу -
па Бор ца. Та миш је ус пео да се
пот пу но вра ти у меч по сле
„трој ке” ко ју је уба цио Сте фан
Ми тро вић и но вог „дар ма ра”
ко ји је го сти ма на пра вио плеј -
меј кер Ил кић, па се при бли -
жио на са мо по ен за о стат ка –
14:15.

Ве ли ка бор ба во ди ла се и у
дру гој че твр ти ни. Тор њан ски
је по го дио за три по е на „из кор -
не ра”, а сре ди ном дру гог пе -
ри о да и Сми ља нић је уба цио
„трој ку”, ко јом је Та миш

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ЧА ЧА НИ ПО ТВР ДИ ЛИ НАД МОЋ

изједна чио на 23:23. Усле дио
је од го вор Ча ча на, ко ји су за
ми нут по сти гли пет по е на, тајм-
-аут Бо ја на Јо ви чи ћа, но ва
„трој ка” Сми ља ни ћа, а по том
и два си гур на сло бод на ба ца -
ња ка пи те на Кне же ви ћа за пот -
пу ну не из ве сност – 32:33.

Ако су Пан чев ци у пр вом по -
лу вре ме ну и би ли рав но пра -
ван ри вал фа во ри ту, Бо рац је
по сле од мо ра до дао гас и по -
ка зао због че га је не при ко сно -
ве ни шам пи он КЛС-а. Та миш
је по чет ком тре ће че твр ти не
ус пео и да по ве де, за хва љу ју ћи
по е ни ма ко је су по сти гли Сми -
ља нић, Ил кић, Тор њан ски и

Ми тро вић (41:37), али то је би -
ло све. Ча ча ни су на пра ви ли
фан та стич ну се ри ју од чак 3:21
и та да прак тич но ре ши ли пи -
та ње по бед ни ка.

– Бо рац је по ка зао да је до -
ми нан тан. То је клуб ко ји има
озби љан си стем ра да и ква ли -
те тан тим. Те шко је ана ли зи -
ра ти са да се зо ну. Би ла је ја ко
те шка, баш смо ис тро ше ни. Не -
за до во љан сам кра јем пр вен -
ства, али сва ка ко се ра ду јем
пла сма ну у Су пер ли гу. Та миш
је нај бо ље пла си ра ни клуб у
Вој во ди ни. С јед не стра не ми
је дра го, а с дру ге то је при -
лич но и алар мант но, јер је наша

по кра ји на увек да ва ла до бре
игра че. Хва ла сви ма ко ји су
нам да ва ли по др шку то ком ове
се зо не. Хва ла љу ди ма у клу бу,
мо јим са рад ни ци ма. Са да нам
пре о ста је да се „ре се ту је мо” и
што бо ље при пре ми мо за над -
ме та ња у Су пер ли ги – ис та као
је тре нер Та ми ша Бо јан Јо ви -
чић.

Бор ба за ти ту лу шам пи о на
Ср би је по чи ње 24. апри ла. Та -
миш ће игра ти у гру пи Б, у ко -
јој ће на сту пи ти и: Пар ти зан,
Ме га, Ди на мик, Но ви Па зар и
Сло бо да. Гру пу А чи не: Цр ве -
на зве зда, ФМП, Бо рац, ОКК
Бе о град, Зла ти бор и Ду нав.

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

МА ЧЕ ВА ЊЕ

Кра љев ски ма че ва лач ки клуб
„Ка ра ђор ђе” уче ство вао је про -
шлог ви кен да на „Ус кр шњем
тур ни ру” у Зре ња ни ну, с де вет
чла но ва у пи о нир ском и ка -
дет ском уз ра сту.

Ла на Шка љак је осво ји ла сре -
бро, а Ана Јан ко вић брон зу у
ка те го ри ји мач за пи о нир ке, док
је пи о нир Ре ља Ми лић за ра дио
брон зу у ка те го ри ји фло рет.

СЈА ЈАН ПО ЧЕ ТАК
Мла де гим на сти чар ке из на шег
гра да, чла ни це ГД-а Па ли лу ла,
оства ри ле су сјај не ре зул та те на
пр вом тур ни ру у но вој се зо ни,
ко ји је одр жан у Мла де нов цу.

Оне нај мла ђе су осво ји ле злат -
не ме да ље на свом пр вом на -
сту пу у Ц груп ном про гра му, а
Је ле на Га чић Ми лић, тре нер,
пр ви пут је из ве ла сво је пу ленке
и на Ц ин ди ви ду ал ни про грам.

Сре бр не ме да ље су осво ји ле
Ан дреа Ти сев ски и На ђа Сто -
ја но вић, а Јо ва на Рад ма но вић
је за ра ди ла брон зе у ви ше бо ју
и у ве жби са обру чем.

ЛУ КА НАЈ БО ЉИ
Мла ди ша хи сти ШК-а „Аље -
хин” из Пан че ва оства ри ли су
за па жен успех и про шлог ви -
кен да на ме ђу на род ном тур ни -
ру у Би је љи ни.

Лу ка Пе тро ни је вић је осво -
јио пр во ме сто, сре бром се оки -
тио Алек са Опа чић, док је Сте -
фан Мар се нић за ра дио брон -
зу, а од лич ни су би ли и Вук
Ка нач ки, Ва ња Нов ко вић и Ан -
дреј До бри чан.

СНА ЖНИ РВА ЧИ
Чла но ви РК-а Ди на мо на ста -
вља ју да осва ја ју тро фе је на
свим тур ни ри ма на ко ји ма уче -
ству ју. Та ко је би ло и на над -
ме та њу у Бе о гра ду.

Злат не ме да ље су за ра ди ли
Је ле на Кр сто вић и Сте фан То -
до си је вић, сре бром су се оки -
ти ли Јо ва на и Па вле Ра ди во је -
вић и Ог њен То до си је вић, а
брон зе су за слу жи ли Ла зар Па -
вло вић, Ар се ни је Јан ко вић и
Пе тар Алек сов ски.
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Милана Величковић,
гимназијалка:

     – Овог викенда ћу
ићи на прославу
осамнаестог
рођендана и
припремаћу се за свој,
који је следеће
недеље. Јако сам
узбуђена поводом
тога.

Марина Мијатовић,
гимназијалка:

     – Преко викенда 
ћу се посветити учењу,
због предстојећих
контролних задатака.
Такође, изаћи ћу 
с другарима.

Никола Радовановић,
гимназијалац:

     – Након напорне
недеље у школи 
викенд ћу провести
одмарајући се. 
Можда ћу ићи на
журку.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Предрасуде
Црногорци су лијени, Босанци су глупи.

Словенци су шкрти, Македонци су задрти. Предрасуде...

Спонзор, спонзор, спонзор, спонзор... Слобода је скупа. Изглед

вара, плавуше су глупље,

суштина је дубоко, у центру је скупље.

Црнци свирају боље, сунчање је здраво,

сто бабица килаво дијете, нема живота изван наше планете.

Предрасуде... Спонзор, спонзор... Слобода је скупа...

Партија
Ја сам фрајер без покрића, без талента и мишића,

ал’ не могу без ића и пића и послушних младића.

Скупио сам братију, регистрово партију,

сањам аутократију, вјежбам демократију.

Растох у провинција, па имам амбиција.

Глумим опозиција, да уђем у позиција.

Због љубав према нација правим акробација.

Преузећу све ресоре с моја делегација.

Рамбо партија, омладина акција!

Врх дна
Ти си врх дна, врх дна, врх дна, аномалија.

Био си дно и чинио си зло, а сада би оооо, да заборавимо то.

Догмизо си по дну, препустио се сну, пронашо сврху да отпузиш ка врху.

Ал’ ти ниси врх, ти си канта блата, испљунута с дна, аномалија.

Реко сам ти све, а поменуо те не, ипак сада знају сви, да си то ти.

Ти си врх дна, остварење ружног сна.

Текст и музика: Рамбо Амадеус

У Бе о гра ду је про шлог ви кен да одр жан Европ ски куп у кик-
бок су, на ко јем се над ме та ло пре ко 300 бо ра ца са чи та вог
Ста рог кон ти нен та.

И на том ве ли ком так ми че њу за бли стао је наш су гра ђа нин
Ог њен Дра го је рац, ко ји је у ка те го ри ји до 79 кг ус пео да по но -
ви про шло го ди шњи успех и по но во осво ји нај сјај ни је од лич је.

Ог њен је ру тин ски од ра дио ква ли фи ка ци о ни меч у су бо ту,
16. мар та, а он да у по -
лу фи на лу ни је имао
про тив ни ка, јер му је
ри вал пре дао меч без
бор бе. У фи на лу се су -
срео са чвр стим и ис -
ку сним бор цем, али
је без ве ли ких про -
бле ма, од лу ком су ди -
ја од 3:0, три јум фо -
вао и у овом ду е лу и
та ко осво јио шам пи -
он ски пе хар.

Пред овим сјај ним
бор цем је го ди на пу на
ис ку ше ња. Сле де му
уче шћа на ин тер на ци -
о нал ним ку по ви ма, на
Пр вен ству Бал ка на и,
ако све бу де у ре ду,
над ме та ње на свет ском
пр вен ству у Тур ској
кра јем го ди не.

А. Ж.

Чла ни це ОК-а Од бој ка 013 из на шег гра да ових да на би ју
спорт ске бит ке на свим „фрон то ви ма”.

Пи о нир ке, ко је као тре нер пред во ди Ду брав ка Фло ра, пла -
си ра ле су се на фи нал ни тур нир, ме ђу че ти ри нај бо ље еки пе
у Вој во ди ни, а по лу фи нал ни су срет од и гра ће про тив до ма ће
Па но ни је из Бач ке Па лан ке.

Ка дет ки ње су за сад без по ра за у Ли ги Вој во ди не, а крај њи
циљ клу ба је сте да на кра ју осво је пр во ме сто. Се ни ор ски
тим Од бој ке 013, де сет ко ван по вре да ма, има још три утак -
ми це до кра ја пр вен ства у Дру гој ли ги гру па „Се вер”, у ко јој
же ли да из бо ри оп ста нак. Ка дет ску и се ни ор ску еки пу Од -
бој ке 013 пред во ди тре нер Вла ди мир Јо ван чић.

Тре ба ис та ћи да је пи о нир ска еки па са ста вље на од де вој -
чи ца из ОК-а БНС и Од бој ке 013 и да за јед нич ки про је кат
два ју клу ба да је фан та стич не ре зул та те, као и то да ће им се
уско ро при кљу чи ти и ОК Мла дост из Омо љи це. А. Ж.

ЕВРОП СКИ КУП У КИК-БОК СУ

ОГ ЊЕН ОД БРА НИО ТРОН
ЗА ПА ЖЕ НИ УС ПЕ СИ ОД БОЈ КЕ 013

ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ НА ПРА ВОМ ПУ ТУ

Ди на мо 1945 
„иш чу пао” бод

Же ле зни чар пао на 
свом те ре ну

Ни дру го про лећ но ко ло Срп ске ли ге
„Вој во ди на” не ће оста ти у ле пом се ћа -
њу љу би те љи ма фуд ба ла у на шем гра -
ду и око ли ни. Од мо гу ћих шест бо до -
ва у на став ку пр вен ства Ди на мо 1945
и Же ле зни чар осво ји ли су са мо по
један.

По пу лар ни „бр зи воз” је по сле пре -
ми јер ног по ра за од „фе ње ра ша” на
свом те ре ну од ме рио сна ге с Рад нич -
ким из Срем ске Ми тро ви це. Го сти су
има ли ви ше од игре ве ћим де лом су -
сре та, до са мог фи ни ша би ли су у ве -
ли кој пред но сти (0:2), а он да су мом -
ци ко је пред во ди тре нер Ду шан Ђо -
кић у са мо два ми ну та сти гли до из -
јед на че ња. Пр ви гол је по сти гао Жи -
во рад Ар на у то вић у 86. ми ну ту, а изјед -

на чио је Ми лан Не ду чић са мо ше зде -
сет се кун ди ка сни је.

– У фа зи смо ства ра ња но вог ти ма, те
су гре шке са свим нор мал на по ја ва. Олако

смо до зво ли ли ри ва лу да по ве де са 2:0,
што зна чи да су сви до го во ри пре по -
чет ка утак ми це та да па ли у во ду. Мо -
ра ли смо да ме ња мо план и на кра ју
смо ус пе ли да иш чу па мо бод. По на -
вљам, у фа зи смо ства ра ња но ве еки пе,

а то је про цес ко ји зах те ва стр пље ње.
Ве ру јем да ће мом ци уско ро ухва ти ти
пра ви ри там – ре као је тре нер Ди на ма
1945 Ду шан Ђо кић на кон фе рен ци ји за

но ви на ре одр жа ној од мах по за вр шет -
ку утак ми це.

Сво је при ста ли це раз о ча ра ла је и пан -
че вач ка „ди зел ка”. По сле ре ми ја у Ста -
рим Ба нов ци ма на ви ја чи Же ле зни ча ра
су се по на да ли да ће њи хо ви ми ље ни ци
ус пе ти да упи шу три бо да про тив Бор ца
из Са ку ла, али... На про лећ ној пре ми је -
ри на СЦ-у „Мла дост” тим ко ји се гр че -
ви то бо ри за оп ста нак ус пео је да на чи -
ни из не на ђе ње и осво ји сва три бо да:
Же ле зни чар –Бо рац 0:1 (0:0).

До ма ћи су има ли сво је при ли ке и ни -
су их ис ко ри сти ли, а он да су, баш као и
на утак ми ци у Ста рим Ба нов ци ма, у са -
мом фи ни шу ка жње ни за сво је про ма -
ша је. Гол од лу ке по сти гао је Ми ло вац
бу квал но у по след њим тре ну ци ма утак -
ми це и та ко Бор цу до нео дра го це на три
бо да, ко ји ће му мно го зна чи ти у на -
став ку пр вен ства ка ко би са чу вао ме сто
у дру штву срп ско ли га ша.

Же ле зни чар и Ди на мо 1945 тре нут -
но за у зи ма ју пе то од но сно ше сто ме сто
на пр вен стве ној та бе ли, а већ на ред ног
ви кен да би ће на но вим те шким ис ку -
ше њи ма. „Ди зел ка” го сту је тре ће пла си -
ра ном Омла дин цу, а „бр зи воз” че твр -
то пла си ра ном Брат ству. Би ће то и нај -
за ни мљи ви ји су сре ти 20. ко ла Срп ске
ли ге „Вој во ди на”.

А. Живковић

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ЈОШ ЈЕ ДАН „МР ША ВИ” ВИ КЕНД


