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ВРАТИЛА СЕВРАТИЛА СЕ

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.

Европски званичници су крајем про-
шлог месеца Влади Републике Србије
упутили извештај у коме се дипломат-
ски препоручује улагање вишe труда у
побољшањe квалитeта ваздуха, смање-
ње индустријске eмисије штетних ма-
терија, заштиту вода и, највише, у про-
цес управљања отпадом. Европски зва-
ничници сматрају да Србија трeба да
будe „амбициознија” (опет дипломат-
ски израз) у убрзаном остваривању
циљeва у вeзи с рeциклажом комунал-
ног отпада. Шефица Преговарачког
тима Србије са ЕУ Тања Мишчевић
тим поводом је истакла да је важно да
се добијене препоруке добро сагледа-
ју и анализирају.

Важно, са становишта прикључења
Србије Европској унији, јер се изнете
препоруке односе на задатке који су
нам постављени, а садржани су у

Поглављу 27. Задатак да припреми
преговарачку позицију о овом погла-
вљу добило је Министарство за зашти-
ту животне средине и нема сумње да
ће оно и предузети одговарајуће мере.

Али какав ће бити њихов крајњи
домет?

Линија разграничења

Прикључење Европској унији прогла-
шено је за један од најважнијих циље-
ва ововековне Србије. Њиме су махале
све владе од Петог октобра до данас.

Истина, упоредо су се чули и гла-
сови оних који су тврдили да нам ме-
сто није тамо, да треба да се привије-
мо уз другу страну, и неко време је
подела за Европску унију и против
ње била линија разграничења у срп-
ској политици. Због те поделе, реци-
мо, поцепала се коалиција која је сру-
шила Слободана Милошевића...

Данас су „проевропске” партије на
две стране политичког фронта у Ср-
бији, а „антиевропска” је уз опозици-
ону „проевропску”, па будућност, бар
кад је реч о овом питању, делује по-
мало конфузно.

Ни ЕУ сама са собом није начисто:
хоће ли бити успостављена два ни-
воа чланства – „повлашћени” и они
други; шта ће бити с Британијом; ка-
ко дисциплиновати владе (Италија,
Пољска, Мађарска) чији потези оду-
дарају од прокламованих заједнич-
ких вредности и, на крају, а за нас на
почетку, хоће ли бити примани нови
чланови?

Краће: треба ли Европска унија Ср-
бији и да ли Србија треба Европској
унији?

Због свих ових недоумица јасно је
зашто ентузијазам с којим Србија при-
ступа преговорима о прикључењу опа-
да. Тешко је знати сада да ли је, и за-
што, то добро, али једно је извесно:
неки домаћи задаци који су пред Ср-
бију постављени на њеном путу у ЕУ
морају да се ураде независно од по-
литичког става.

Независност судства и слобода ме-
дија општељудске су вредности, од
опште користи, и однос према њима
не би смео да зависи од политичког
опредељења. Заштита човекове око-
лине – такође!

Можемо ли да их преваримо

Панчево је највећи центар хемијске
индустрије у Србији. Нико његове гра-
ђане није питао желе ли такву титулу
за свој град, мада је врло вероватно
да се не би противили – јаки инду-
стријски погони значе велики број
радних места... Наш социјализам је-
сте имао „људско лице”, али је др-
жавни интерес био изнад бриге за чо-
века. Ако је стратешко опредељење
било: већа производња, човек је имао
да ћути и да трпи, и да удише ваздух
какав му се да...

У технолошким процесима хемиј-
ских фабрика настају и материје које

загађују ваздух, воду и тло. Односно
које могу да загаде...

Јер, у огромном броју случајева, по-
стоје начини да се спречи излазак
штетних материја у човекову околи-
ну. То су филтери, алтернативни тех-
нолошки процеси, додатна прерада
остатака... Ово све, међутим, поску-
пљује производњу, односно за вла-
сника фабрике представља трошак.

И то велики, толики да нико од своје
воље неће хтети да га плати.

И ту је место државе. Због својих
грађана, она власника фабрике мо-
ра да натера на то.

Не зато што то тражи Унија...
Ако уочи доласка инспектора и кон-

тролора из Брисела, пре него што до-
ђу да виде шта смо урадили с Погла-
вљем 27, поспремимо само дневну
собу, а ђубре и стари намештај скло-
нимо у подрум, да га вратимо кад оду
– џабе смо кречили!

Све и да их преваримо, или – што
је вероватније – да нам прогледају
кроз прсте, ми ћемо бити на губитку!

Великом, оном што се мери редо-
вима у болницима и низовима спо-
меника на гробљима.

Р. Т.

НИЈЕ ЛАКО

Србија мора да усвоји 200 пропи-

са који се сада примењују у Евро-

пи, а односе се на заштиту

животне средине (квалитета ва-

здуха и воде, заштите природе,

индустријског загађења и упра-

вљања ризицима, управљања хе-

микалијама и борбе против

климатских промена).

Поред тога, у обавези смо да

изградимо 359 постројења за

пречишћавање отпадних вода и

да подигнемо проценат рецикли-

рања комуналног отпада са сада-

шњих три на 50 одсто до 2020.



ис пред но во -
град њи са мо не -
ке од при мед би
ста на ра ко ји
жи ве у ви ше -
спрат ни ца ма на
ра чун ра да по -
ме ну тог пре -
дузе ћа.

Они ко ји су
их из не ли, сма -
тра ли су да би ти
про бле ми мо гли
да бу ду бр зо и
ефи ка сно ре ше -
ни. На са стан ку је
ис так ну то и да
рад на стој ни ка и
спре ма чи ца по
стам бе ним згра -
да ма не за до во -
ља ва, као и то да
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ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Поново ради игралиште.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Петак, 29. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Про во ка ци ја, глу пост
или не што тре ће

Жи ви мо у тур бу лент ним вре ме ни ма. Али то је од у век ов де би -
ло та ко. А с њи ма се сва ко но си на свој на чин: док јед ни не мо,
са си гур не дис тан це на све(т) гле да ју ви ре ћи кроз кљу ча о ни це
да се слу чај но не ком не би за ме ри ли, дру ги с ра зним (про мо)
ак тив но сти ма не по су ста ју, тре ћи око ло-на о ко ло ше та ју, а че -
твр ти? Они, бог ме, ре ше та ју! До ду ше, као бaјаги, то јест глу ме
да то ра де (с пу шка ма упе ре ним у ва здух!?) на фот ка ма об ја -
вље ним на дру штве ним мре жа ма.

Као ба ја ги, али да др же оруж је у ру ка ма, ту сум ње не ма. При -
том и по ка зу ју ор ла „опра вље ног” тим истим ша ка ма (по пут
Гра ни та Ша ке оно мад на „Мун ди ја лу”). А све то мо же да ис -
про во ци ра не ког или не што на овим про сто ри ма.

Убр зо се про чу ло да је реч о љу ди ма ал бан ске на ци о нал но сти
ко ји већ не ко ли ко го ди на (без бри жно) жи ве у До ло ву, чак и др -
же пе ка ру, и то је ди ну у ме сту.

На кон што су осва ну ле те кон тро верз не сли ке, не ко ли ки на -
род оку пио се ис пред по ме ну те рад ње да из ра зи не го до ва ње по -
на ша њем вла сни ка, ко ји су не ду го за тим до би ли шут кар ту од
за ку по да ва ца. И за сад се на то ме ста ло, без ика квих да љих еска -
ла ци ја. На сре ћу...

На сре ћу, за то што нас исто ри ја учи да из та квих си ту а ци ја
ве о ма че сто мо же да за и скри не што мно го го ре. Тач ни је, да се
на ни же ре ак ци ја на рек ци ју и до ђе до ра зних, па и не са гле ди -
вих по сле ди ца. За то је ве о ма бит но оста ти при бран и не на се -
да ти на про во ка ци ју. Ако је то у пи та њу. А мо жда је са мо не ка
глу пост до ко них ла кр ди ја ша, ко ји, ето, ни су зна ли шта чи не. У
том слу ча ју тек не тре ба пра ви ти уј дур му.

Јер, та ко не што је два че ка ју де жур ни спин-док то ри и ин дук -
то ри афе ра, пре све га они та бло ид ни, ко ји та ко нај бо ље „при -
вре ђу ју”, не ха ју ћи што ти ме за стра шу ју и тру ју си ро ти на род,
ко ји ио на ко си сте мат ски за ту пљу ју и уни жа ва ју, гу ра ју ћи га све
бли же ни воу па то са.

Шта ће да ље би ти, шта нас че ка као дру штво и ци ви ли за ци ју,
то ни ко не зна. Прем да има мно го оних ко ји се бу са ју у пр са да
уме ју да про рек ну бу дућ ност, као и да се до зна ју у све мо гу ће
те о ри је за ве ре.

Ме ђу тим, чак и они дру ги, од и стин ски из у зет но ин фор ми са -
ни, те шко мо гу пре ци зно да пред ви де на сту па ју ће до га ђа је. Реч -
ју, ни ко се не мо же по хва ли ти да је не што у бу дућ но сти по го -
дио ап со лут но тач но. Увек то бу де ипак ма ло друк чи је; мо жда
не кад слич но, а не кад ди ја ме трал но су прот но. Због то га се и
ис ку сни ји (по ли тич ки) ана ли ти ча ри кло не про ри ца ња, ва де ћи
се да ни су ви дов ња ци, већ са мо ту ма чи са да шњо сти и, на рав но,
већ ви ше стру ко пре жва ка не про шло сти.

Шта је свр ха прет ход них ре чи? По ен та је, да кле, да се ни -
кад до кра ја не мо же би ти си гу ран у то шта но си дан, па увек
тре ба би ти опре зан, а на ро чи то у по гле ду си ту а ци ја ко је мо гу
да отво ре Пан до ри ну ку ти ју и иза зо ву спи ра лу на си ља. Све и
да је не ко до тан чи на са вр ше но ис пла ни рао су тра шњи цу, а
мно ги то без сум ње по ку ша ва ју, пре све га ка ко би оства ри ли
не ке сво је уско гру де ин те ре се, увек се бар не што отрг не и из -
мак не кон тро ли.

Уо ста лом, та кав је жи вот – ме та фи зич ки не пред ви див. У пре -
во ду, мо гућ ност да не што „пад не с не ба” и пре о кре не след до га -
ђа ја, леб ди као гром усред ав гу стов ског да на без ијед ног об лач -
ка. А он да, за ти ли час све кре не да се ру ши као ку ла од ка ра та.

Нај сми сле ни је што та да чо век мо же да пре ду зме, је сте да са -
чу ва мир и што хлад ни ју гла ву, јер су нер во за и па ни ка са мо
до ли ва ње бен зи на на ва тру.

И за то, шта год не ко ра дио (и об ја вљи вао на „Феј сбу ку”), не
тре ба ре а го ва ти ис хи тре но и до зво ли ти да јед на про во ка ци ја
или, још го ре, глу пост (или пак не што тре ће), до ве де до не чег
не по треб ног, а не у по ре ди во опа сни јег...

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.

За по сле ни у пан че вач кој по -
шти хте ли су да ле ке 1967. го -
ди не да се из дво је из Здру же -
ног пред у зе ћа ПТТ „Но ви
Сад” ко ме су при па да ли. Та -
кав зах тев су обра зло жи ли ти -
ме да не же ле да се нов цем
ко ји за ра ђу ју по кри ва сла бо
по сло ва ње оста лих вој во ђан -
ских по шта ко је су та ко ђе би -
ле у Здру же ном пред у зе ћу.

Да би озва ни чи ли тај зах -
тев, одр жа ли су ре фе рен дум,
на ко ме су ве ћи ном гла со ва
гла са ли за ини ци ја ти ву да се
из дво је. Као је дан од ар гу ме -
на та то ме у при лог на ве ден је
по да так да је Скуп шти на оп -
шти не Пан че во уло жи ла до -
ста нов ца у из град њу те ле -
фон ске цен тра ле у Пан че ву.

Ме ђу тим, без об зи ра на то,
Здру же но пред у зе ће је за бра -
ни ло пан че вач кој по шти из -
два ја ње. Због то га је ње но ру -
ко вод ство од лу чи ло да овај
спор пре да Устав ном су ду!
Ово се на во ди у тек сту об ја -
вље ном у „Пан чев цу” број
739, ко ји се по ја вио на ки о -
сци ма 25. фе бру а ра 1967.

Јед на од мно гих те ма у том
бро ју био је и са ста нак пред -
став ни ка та да шњег пред у зе ћа
ко је је га здо ва ло стам бе ним
згра да ма с де лом њи хо вих
ста на ра. Ту се чу ло да су не -
ре дов но од но ше ње сме ћа, не -
бла го вре ме но от кла ња ње ква -
ро ва на ка на ли за ци о ној и во до вод ној
мре жи, као и не у ре ђе ност про сто ра

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Јордан Филиповић

би тре ба ло бо ље ре -
ши ти њи хов по ло жај.

Ме ђу тим, и пред -
став ни ци Пред у зе ћа
за га здо ва ње стам бе -
ним згра да ма има ли
су кри ти ке на ра чун
ста на ра. По њи хо вом
ми шље њу, гра ђа ни се
че сто нео д го вор но
одно се пре ма стам -
беном ин вен та ру и
просто ри ја ма.

„Пан че вац” број 739
на пр вој стра ни об ја вио
је текст с фо то гра фи јом
о го сто ва њу у нашем

гра ду Ми ли во ја Жи ва но ви ћа, јед ног од
глу мач ких бар до ва Ју го сло вен ског
драм ског по зо ри шта. Оно је из ве ло
пред ста ву „Је гор Бу ли чов”, с ко јом је
пре до ла ска у Пан че во го сто ва ло у Мо -
скви, и ис пра ће но је са ова ци ја ма. Да
се и та да у на шем гра ду во ле ло по зо -
ри ште, све до чи по да так да на пре ми -
је ри ове пред ста ве ЈДП-а у дво ра ни
Кул тур ног цен тра ни је би ло до вољ но
ме ста за се де ње, па је пу бли ка ста ја ла.

„Пан че вац” број 739 пи сао је и о са -
рад њи ло кал них са мо у пра ва на те ри -
то ри ји ју жног Ба на та. Ис так ну то је да
је она сла ба и да по сто ји про стор да бу -
де мно го бо ља. Као по зи ти ван при мер
на ве де не су др жав не ин сти ту ци је у
Пан че ву (Ви ши и При вред ни суд, Ви -
ше ту жи ла штво, Цен тар за со ци јал ни
рад, На ци о нал на слу жба за за по шља -
ва ње итд.). М. Глигорић

ПАН ЧЕ ВАЧ КА ПО ШТА 
ХТЕ ЛА ДА СЕ ОСА МО СТА ЛИ
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Пот пред сед ни ца Вла де Ср би -
је и ми ни стар ка гра ђе ви нар -
ства, са о бра ћа ја и ин фра струк -
ту ре, проф. др Зо ра на Ми хај -
ло вић, приликом посете Пан -
чеву, разго варала је с нашим
новинарима

l Оби ла зи те све окру ге у Ср -
би ји, има те при ли ку да раз го -
ва ра те о про бле ми ма и про јек -
ти ма у раз ли чи тим оп шти на -
ма. Шта мо гу да оче ку ју гра ђа -
ни Пан че ва кад је реч о но вим
ула га њи ма у ин фра струк ту ру?

– Нај пре бих же ле ла да че -
сти там ли сту „Пан че вац”, ње -
го вим но ви на ри ма и чи та о ци -
ма 150. ро ђен дан. То је ва жан
ју би леј и не што што слу жи на
по нос и Пан че ву, али и Ср би -
ји, што мо же мо да се по хва ли -
мо ло кал ним не дељ ни ком с та -
ко ду гом тра ди ци јом. По што
оби ла зим Ср би ју, вр ло до бро
знам ко ли ко су ло кал ни ме ди -
ји ва жни за ин фор ми са ње гра -
ђа на и за по кре та ње те ма ко је
су ва жне за сва ко днев ни жи -
вот, а не сти жу до на ци о нал -
них ме ди ја.

Ју жно ба нат ски округ је, ина -
че, де се ти округ ко ји оби ла зим
за јед но с це лим ти мом из Ми -
ни стар ства. У сва ком гра ду раз -
го ва ра мо о свим про јек ти ма у
окру гу, од ло кал них до на ци о -
нал них, да ви ди мо где мо же -
мо да по мог не мо и шта мо же -
мо још да ура ди мо.

На са стан ку с ло кал ним са -
мо у пра ва ма из окру га у Пан -
че ву раз го ва ра ли смо о пут ној
и же ле знич кој ин фра струк ту -
ри у 2019. и 2020. У прет ход -
не три го ди не уло же но је 2,5
ми ли јар ди ди на ра у пут ну ин -
фра струк ту ру Ју жно ба нат ског
окру га, а ове го ди не би ће уло -
же но још 1,5 ми ли јар ди ди -
на ра, уз 500 ми ли о на за ре -
дов но одр жа ва ње пут не мре -
же. До го во ри ли смо се да ће
се у Пан че ву ра ди ти Ја буч ки
пут и над во жњак, у Вр шцу оби -
ла зни ца, а од ре ђе не су и са о -
бра ћај ни це за ре кон струк ци ју
и у свим оста лим оп шти на ма
у окру гу.

Кад го во ри мо о ула га њи ма у
же ле зни цу, Ју жно ба нат ски округ
мо же да се по хва ли јед ном од
нај бо љих же ле знич ких ли ни ја,
Бе о гра д–Вр шац, на ко јој су но -
ви во зо ви, уз бес пла тан вај-фај.
Ова ли ни ја је при мер ка ко же -
ли мо да из гле да ју и дру ги во зо -
ви и дру ге ли ни је у Ср би ји. Из
ру ског кре ди та ре кон стру и са на
је пру га од Пан че вач ког мо ста
до Пан че ва, а „Ин фра струк ту ра
же ле зни це Ср би је” ре кон стру и -
са ла је пру гу од Пан че ва ка Но -
вом Са ду, ко ја са да слу жи као
ал тер на тив на за те рет ни са о бра -
ћај на ре ла ци ји Бе о град – Но ви
Сад, где се гра ди бр за пру га.

Циљ све га што ра ди мо као
Вла да и као Ми ни стар ство, је -
сте да ство ри мо усло ве за но ве
ин ве сти ци је и за бо љи жи вот
гра ђа на. Пан че во има ве ли ке
по тен ци ја ле за раз вој, али је
услов да тај раз вој убр за мо и
да до ђу но ве ин ве сти ци је у ин -
фра струк ту ру и то је не што што
ра ди мо за јед но с Гра дом и
Окру гом.
l На ја ви ли сте но ви ин ве -

сти ци о ни ци клус у ин фра струк -

ту ри. Ко ли ко је Вој во ди на у
ње му за сту пље на?

– Укуп на ула га ња у ин фра -
струк ту ру у Вој во ди ни, кад го -
во ри мо о ак ту ел ним про јек ти -
ма, из но се ви ше од 2,5 ми ли -
јар ди евра, укљу чу ју ћи про јек -
те у друм ском, же ле знич ком,
вод ном са о бра ћа ју, као и ко -
му нал ну ин фра струк ту ру. Ми -
ни стар ство је фор ми ра ло и по -
себ ну рад ну гру пу с Вла дом
Вој во ди не где за јед но пра ти -
мо све про јек те у обла сти ин -
фра струк ту ре.

Нај ве ћи ин фра струк тур ни
про је кат у Вој во ди ни је сва ка -
ко из град ња бр зе пру ге Бе о град –
Бу дим пе шта. Ра до ви се већ из -
во де на две де о ни це од Бе о гра -
да до Но вог Са да, а пот пи са ли
смо ко мер ци јал ни уго вор и за
тре ћу, од Но вог Са да до Су бо -
ти це. За вр ша ва мо „Ип си лон
крак” код Су бо ти це, про је кат
за по чет пре три де сет го ди на.
Ула же мо у во до снаб де ва ње и
но ве фа бри ке во де у Вој во ди -
ни, као што је она ко ја је про -
шле го ди не пу ште на у рад у Вр -
шцу. У вод ном са о бра ћа ју ва -

жан про је кат је уре ђи ва ње кри -
тич них сек то ра на Ду на ву, а у
пла ну је и да љи раз вој лу ка.

У но вом ин ве сти ци о ном ци -
клу су пред ви ђен је и по че так
пот пу но но вих про је ка та у Вој -
во ди ни, у пут ној ин фра струк -
ту ри. Је дан од но вих про је ка -
та, ко ји по чи ње ове го ди не, је -
сте из град ња ау то-пу та Ру ма –
Ша бац, на ко ји ће се на ста ви -
ти бр за са о бра ћај ни ца од Шап -
ца до Ло зни це. У пла ну је и из -
град ња но вих са о бра ћај ни ца од
Бор че до Зре ња ни на, као и од
Но вог Са да до Зре ња ни на, ко -
је на зи ва ју и „вој во ђан ско П”.

Но ве са о бра ћај ни це по мо ћи
ће да се Ср би ја бо ље по ве же и
из ну тра, као и с ре ги о ном, и да
на ша при вре да бу де кон ку рент -
ни ја. Из град ња но вих ау то-пу -
те ва ујед но је и нај бо љи на чин
да по др жи мо ула га ња у Ср би ју,
ка ко ин ве сти то ре ко ји већ ула -
жу, та ко и оне ко ји још раз ми -
шља ју о то ме. Не ма го во ра о
да љем раз во ју без ула га ња у ин -
фра струк ту ру, јер је ин фра струк -
ту ра ба за све га, услов раз во ја и
бу дућ но сти Ср би је. Р. Т.

ЕКСКЛУЗИВНИ ИНТЕРВЈУ ЗА „ПАНЧЕВАЦ”

ПАНЧЕВО МОЖЕ ДОБРУ ДА СЕ НАДА

СУМЊИВА СМРТ

ВЛАДИМИРА

ВИДАКОВИЋА

ПАН ЧЕ ВАЦ  НА ЂЕН

МР ТАВ У БОГОТИ
По ли ци ја у глав ном гра ду
Ко лум би је Ме де љи ну ис тра -
жу је сум њи ву смрт триде -
сето го ди шњег Пан чев ца
Вла ди ми ра Ви да ко ви ћа –
об ја вили су 27. мар та бе о -
град ски ме ди ји.

Пре ма њи хо вим из ве шта -
ји ма, он је ро ђе ни брат на -
шег не ка да шњег су гра ђа ни -
на Ми ло ша Ви да ко ви ћа, уби -
је ног 2013. го ди не у Бу дви.
Иден ти фи ко ван је на осно -
ву до ку ме на та ко ји су про -
на ђе ни код ње га, а у бол ни -
цу у ко лум биј ском гра ду је
на вод но до спео по што је у
јед ном ау то мо би лу от кри ве -
но ње го во бе жи вот но те ло. 

Бе о град ски днев ни ли сто -
ви об ја ви ли су и да је истра -
га ко лум биј ске по ли ци је
поче ла на кон што су та мо -
шњи ме ди ји пре не ко ли ко
да на из ве сти ли о сум њи вој
смр ти јед ног ту ри сте из Ср -
би је и да по сто је ин ди ци је
да је усмр ћен ја ком до зом
дро ге. Пре ма бе о град ским
ме ди ји ма, зна се и то да су
ин спек то ри ко лум биј ске
поли ци је по кре ну ли ис тра -
гу ка ко би се утвр ди ло због
че га је тач но Вла ди мир
Вида ко вић умро. Ура ђе на
је об дук ци ја и че ка ју се
резулта ти.

М. Г.

УСПЕХ ЂА КА ЕТШ-а

ВИ ЦЕ ШАМ ПИ О НИ
Вељ ко Цу ка нић, Мар ко Ми ло -
ва нов и Мар ко По ја тар, уче ни -
ци пр вог раз ре да Елек тро тех -
нич ке шко ле „Ни ко ла Те сла”,
у кон ку рен ци ји 370 так ми ча ра
из Ср би је, осво ји ли су дру го
ме сто на 57. др жав ном так ми -
че њу из фи зи ке за уче ни ке сред -
њих шко ла, одр жа ном про шлог
пет ка у Су бо ти ци. Ве ли ком
успе ху ђа ка ове шко ле до при -
нео је мен тор ски рад про фе -
сор ке Је ле не Мар ко вић.

Ви це шам пи о ни су на ста ви -
ли тра ди ци ју пан че вач ких осно -
ва ца и сред њо шко ла ца ко ја тра -
је го то во де це ни ју. Пан че во је
не кад би ло град раг би ја, бок са,
ру ко ме та... а у по след њих не -
ко ли ко го ди на ово је град ма -
те ма ти ке и фи зи ке. По след њих
осам го ди на у на шем гра ду ста -
са ва ла је је дин стве на ге не ра -
ци ја уче ни ка, ко ји су осво ји ли
пре гршт ме да ља и при зна ња на
мно го број ним пре сти жним др -
жав ним и свет ским так ми че -
њи ма из при род них на у ка.

У исто ри ји на шег гра да ни -
ка да ни је за бе ле жен ова кав ма -
со ван и кон стан тан успех ђа -
ка. Вељ ко Цу ка нић, Мар ко Ми -
ло ва нов и Мар ко По ја тар на -
ста вља ју тра ди ци ју нај у спе шни -
је ге не ра ци је пан че вач ких ма -
те ма ти ча ра и фи зи ча ра: Мар -
ка Шу шња ра, Ог ње на То ши ћа,
Да ни це Зе че вић, Алек сан дра
Ми ло ше ви ћа, Сте фа на Ђор ђе -
ви ћа, Ди на Ће ри ма ги ћа, Ма -
ри је Гру ји чић, Мар те Бо шњак,
Ми хај ла Ђор ђе ви ћа, Ни ко ле
Бу ла то ви ћа.

З. С.

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 спек -
тра сво јих услу га, због чи -
јег ква ли те та је већ по стао
не пре ва зи ђен. 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 у њему
на шли и не ки од нај це -
њенијих струч ња ка из Кли -
нич ког цен тра Ср би је и са
Ин сти ту та „Де ди ње” у
Београ ду.

Уско ро ће се у овој еки пи
до а је на до ма ћег здрав ства
на ћи и др Де јан Сто јиљ ко -
вић, спе ци ја ли ста груд не хи -
рур ги је, ма ги стар ме ди цин -
ских на у ка из обла сти он -
ко ло ги је, док тор ме ди цин -
ских на у ка, на уч ни са рад -
ник и на чел ник оде ље ња
груд не хи рур ги је са Ин сти -
ту та за он ко ло ги ју и ра ди о -
ло ги ју Ср би је.

Овај вр сни струч њак об -
ја вио је до са да ви ше де се -
ти на на уч них ра до ва, уса -
вр ша вао се у Ита ли ји и Не -
мач кој, а струч ној јав но сти
је по знат по то ме што је пр -
ви у Ср би ју до нео сен ти нел
ме то ду опе ра ци је кар ци но -
ма дој ке и по то ме што је
тре нут но ро до на чел ник јед -
не но ве ме то де опе ра тив ног
ле че ња ра ка плу ћа, ко ја је у
све ту тек у за -
чет ку.

Ка да је реч
о бро ју обо ле -
лих, али и
умр лих од ра -
ка у Ју жно ба -
нат ском окру -
гу, по да ци За -
во да за јав но
здра вље по ка -
зу ју да је код
м у  ш к а  р а  ц а
про шле го ди -
не на пр вом
ме сту био рак плу ћа, а код
же на рак дој ке. Упра во за
ове две ло ка ли за ци је док -
тор Сто јиљ ко вић је по себ но
стру чан, али ће у За во ду
„Пан че вац” код ње га мо ћи
да се пре гле да ју сви он ко -
ло шки па ци јен ти.

– Рак дој ке и рак плу ћа
су мо ја спе ци јал ност, али
имам ис ку ства са он ко ло -
шким па ци јен ти ма свих ло -
ка ли за ци ја и сви они ће
мо ћи да за ка жу пре глед у
За во ду „Пан че вац”. Уко ли -
ко се, на осно ву до ку мен -
та ци је, кли нич ке сли ке и
ре зул та та до дат них ди јаг -
но стич ких пре гле да,
испоста ви да по сто ји од ре -
ђе ни про блем, упу ти ћу па -
ци јен те на да ље кон сул та -
ци је с ко ле га ма на Ин сти -
ту ту – ка же др Де јан
Стојиљковић.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
ве ћи на кар ци но ма код же -
на ди рект но или ин ди рект -
но је по ве за на с хор мон ским
ста ту сом.

– Ре ци мо, уко ли ко се код
же на пр ва мен стру а ци ја ја -
ви ла пре два на е сте го ди не,
сма тра мо да је то по сле ди -
ца не ког хор мон ског дис -
ба лан са и да у на ред ном
пе ри о ду жи во та то мо же да
ути че на ства ра ње кар ци -
но ма. Исто ва жи и за си ту -
а ци ју ка да се по след ња мен -
стру а ци ја ја вља на кон 53.
го ди не. На на ста нак кар -
ци но ма мо гу ути ца ти ра -
ђа ње по сле три де се те, не -
до је ње, ма сти тис и упа ле
дој ки, као и ви ше го ди шња
упо тре ба хор мон ске те ра -
пи је и ан ти бе би пи лу ла. Ка -
да је реч о фак то ри ма ри -
зи ка за на ста нак кар ци но -
ма плу ћа, пу ше ње је на пр -
вом ме сту, а ве ли ки ути цај
има и про фе си о нал на екс -
по зи ци ја: рад у хе миј ској
ин ду стри ји, рад са азбе -
стом, за тим хро нич не упале
и обо ље ња плу ћа, ае ро -
загађе ње и стрес – ка же
Сто јиљ ко вић.

Ка да је реч о пре вен ци ји,
док тор ис ти че да је пре по -
ру ке ла ко да ти, али да их
је, у тур бу лент ном вре ме ну
у ко ме жи ви мо, че сто те -
шко ис по што ва ти.

– Сма ње ње стре са, здра -
ве жи вот не на ви ке, аде кват -
на ис хра на и ре дов на фи -
зич ка ак тив ност тре ба да
нам бу ду при о ри те ти. На -
рав но, не тре ба за по ста ви -

ти ни пре вен -
тив не пре гле -
де. Код же на,
ма мо гра фи ја
се по пра ви лу
ра ди на кон
че тр де се те го -
ди не, али уко -
ли ко по сто ји
по зи тив на по -
р о  д и ч  н а
анам не за, па -
мет но је да
же не већ по -
сле три де се те

до ђу на пре глед и ул тра -
звук јед ном го ди шње. Нај -
бо ље би би ло упо ре до ура -
ди ти и ги не ко ло шки пре -
глед. По што је про ме не на
дој ка ма углав ном мо гу ће
на пи па ти, са мо пре глед код
же на је оба ве зан сва ког ме -
се ца. Што се ти че кар ци -
но ма плу ћа, он је до ста под -
му као: симп то ма то ло ги ја и
зна ци ја вља ју се до ста ка -
сно. То су, пре све га, про -
ме не у „ква ли те ту” ка шља
код пу ша ча и ис ка шља ва -
ње су кр ви ча вог са др жа ја, а
ови симп то ми су не рет ко
пра ће ни и тем пе ра ту ром и
гу бит ком те ле сне те жи не –
ка же овај струч њак.

Док тор Де јан Сто јиљ ко -
вић ће пре гле де у За во ду
„Пан че вац” оба вља ти су бо -
том, а та чан тер мин по чет -
ка ње го вог ра да и ин фо р -
ма ци је о на чи ни ма за ка зи -
ва ња об ја ви ће мо у не ком од
на ред них бро је ва на шег ли -
ста.

Д. К.

ШИ РИ СПЕК ТАР УСЛУ ГА ЗА ВО ДА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

Уско ро пре гле ди 
он ко ло га

Зорана Михајловић

У Но вом Са ду је про шлог ви -
кен да одр жан фи нал ни тур нир
Ли ге Вој во ди не у стре ља штву
за ка де те и мла ђе ју ни о ре. Стре -
љач ку дру жи ну „Пан че во 1813”
ве о ма успе шно је пред ста вља -
ло шест так ми ча ра у га ђа њу из
пу шке и пи што ља, а пред во -
ди ли су их тре не ри Си ни ша
Вељ ко вић и Бра ни слав Па ре -
за но вић.

Алек са Ра ко њац је осво јио
злат ну ме да љу у га ђа њу из ва -
зду шне пу шке у кон ку рен ци ји
ка де та, по го див ши 581 круг, а
са истим ре зул та том за слу жио
је и брон за но од лич је у ка те го -
ри ји мла ђих ју ни о ра.

Еки па мла ђих ју ни о ра СД-а
„Пан че во 1813” у га ђа њу из ва -
зду шног пи што ља (Нин ко вић,
Сли јеп че вић и Ла зов ски) та -
ко ђе је осво ји ла пр во ме сто.

Ве ли мир Нин ко вић је три -
јум фо вао у по је ди нач ном над -
ме та њу ка де та у га ђа њу из пи -
што ља, а с ре зул та том од 514
кру го ва за ра дио је и брон за но

од лич је у кон ку рен ци ји мла -
ђих ју ни о ра. Ми хај ло Сли јеп -
че вић је са 495 кру го ва осво -
јио сре бро у кон ку рен ци ји ка -
де та, а ме ђу мла ђим ју ни о ри -
ма је био осми.

Ма ри на Ми ја то вић је са 265
кру го ва по бе ди ла у так ми че њу
ка дет ки ња, док је у фи на лу
мла ђих ју ни ор ки за у зе ла ше -
сто ме сто.

Над ме та ли су се и Те о до ра
Кон дић, Вељ ко Ла зов ски и Лу -
ка Па влов, а тре ба ис та ћи да је
тим пан че вач ких ка де та (Нин -
ко вић, Сли јеп че вић и Па влов)
био је ди ни ком пле тан то ком
ово го ди шњег из да ња Ли ге Вој -
во ди не.

У су бо ту, 30. мар та, на стре -
ља ни у Пан че ву би ће одр жа но
фи на ле Ку па Ср би је по Б-про -
гра му за ка де те и мла ђе ју ни о -
ре. Улаз за пу бли ку је сло бо -
дан, а СД „Пан че во 1813” по -
тру ди ће се да бу де до бар до -
ма ћин так ми че ња.

А. Ж.

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ СТРЕ ЛА ЦА

„ДРУ ЖИ НА” У СА МОМ ВР ХУ

Но ви члан ти ма: 
др Де јан
Стојиљковић са
Ин сти ту та за
онколо ги ју и
радио ло ги ју Ср би је



Сва ки зло чи нац има име и пре зи ме. Ово је пре су да јед -
ној осо би, а не це лој на ци ји, а сва ка ко лек ти ви за ци ја
кри ви це је под ме та чи на на ци о на ли ста. Ти ме се же ли
оправ да ти чи ње ни ца да се у Ср би ји, Хр ват ској и БиХ
зло чин ци и да нас на зи ва ју на ци о нал ним хе ро ји ма. Тек
ако ста не мо иза њих, ова пре су да по ста је пре су да јед ном
на ро ду. Ја, ме ђу тим, ни сам дао овла шће ња Ка ра џи ћу,
Мла ди ћу или Ми ло ше ви ћу да у мо је име чи не то што су
чи ни ли. Мла ди љу ди су од ла зи ли и од ла зе из ове зе мље
де лом и због то га што су се су прот ста вља ли ра то ви ма во -
ђе ним „у њи хо во име”. Они ко ји су оста ли и да нас и у
вре ме ра та раз го ва ра ли су и по се ћи ва ли љу де у Хр ват -
ској и БиХ. Не ма, ме ђу тим, во ље за су о ча ва њем с про -
шло шћу, а то пре све га по ти че од вла сти – у Ср би ји, Хр -
ват ској и БиХ под јед на ко.

(Ди рек тор Цен тра за ре ги о на ли зам Алек сан дар По -
пов, „Блиц”, 22. март)

* * *
Уко ли ко се до зво ли на ру ша ва ње ин те гри те та тог спо ме -
ни ка кул ту ре (Ка ле мег да на – прим. аут.), ми на су штин -
ски на чин оне мо гу ћа ва мо све ини ци ја ти ве ко је на ша
ми си ја Уне ска има у тој ме ђу на род ној ор га ни за ци ји и
по ни шта ва мо и за ко не, тра ди ци ју и ба шти ну на ше др жа -
ве. То би био пре лом ни тре ну так у исто ри ји за шти те спо -
ме ни ка кул ту ре на те ри то ри ји Ср би је – да се не што што
је про гла ше но спо ме ни ком ди рект но угро жа ва из град -
њом не ког објек та.

(На уч ни са рад ник Ар хе о ло шког ин сти ту та др Сте фан
Поп-Ла зић, „Да нас”, 26. март)

* * *
Ни је по сто јао ни ка кав по се бан раз лог да диг нем кре дит
у швај цар ци ма, осим што смо хте ли од ре ђе ну сво ту нов -
ца, а у бан ци су нам ре кли да ни смо кре дит но спо соб ни
за то осим ако не узме мо кре дит у швај цар ци ма, јер ту су
по вољ ни ји усло ви. У уго во ру пи ше да ка ма та за ви си од
по слов не по ли ти ке бан ке – па су они ме сец да на по што
сам пот пи сао уго вор по ди гли ка ма ту на 4,9, а три ме се ца
ка сни је на 6,9 про це на та. А он да је кре нуо и да ска че
курс. Ја сам узео кре дит на 6,7 ми ли о на ди на ра ин дек си -
ра них у фран ци ма и до шао сам у си ту а ци ју да сам ис -
пла тио 5,8 ми ли о на, а бан ка ме ду жи за 12 ми ли о на ди -
на ра. То је то тал ни ап сурд.

(Алек сан дар, гра ђа нин за ду жен у швај цар ским фран -
ци ма, „Vice”, 26. март)

* * *

* * *
На вла сти су они ко ји су нас уве ли у рат де ве де се тих, а
они су се, зна мо, од ре кли свог ан ти фа ши стич ког на сли -
је ђа. Ни су се од ре кли са мо на сли је ђе ног бо гат ства ко је
су ла ко раш че ру па ли. То је био и остао про јект де мо ни -
за ци је и фал си фи ци ра ња све га што је под сје ћа ло на за -
јед нич ку нам зе мљу. Са мо се огла се про фор ма не ги ра ју -
ћи то кад их иша ма ра не ко из Евро пе, Ва ти ка на или Ау -
стри је за бра на ма фа ши стич ких дер не ка и сим бо ла. Та да
се по си па ју пе пе лом, а већ су тра по на вља ју сво ју ста ру
прак су. Ан ти фа ши зам мо ра би ти те мељ да на шњег дру -
штва ко ли ко год се си стем ски и по је ди нач но про ти ви ли
то ме.

(Уред ни ца пор та ла „tacno.net” Ште фи ца Га лић, „Ал
Џа зи ра”, 24. март)

* * *
Мла дим љу ди ма је да нас те же не го ра ни је, ка да су се са -
мо бу ни ли про тив ри гид них уве ре ња од ра слих. Да нас је
све у ха о су, ко ји је те же под но си ти не го ка да сте бо ри те
про тив не че га ја сног, а ста ри ји вас са мо не раз у ме ју.

(Пси хо лог Алек сан дар Ба у цал, Би-Би-Си, 24. март)

* * *
Кад гле да те са стра не и тру ди те се да бу де те хла дан по -
сма трач, има те јед ну власт и опо зи ци ју ко је јед на дру гој
са вр ше но од го ва ра ју. То је из вр сна игра, ту глу ма та ју и
јед ни и дру ги. Ту иде „линч, си ло ва ње, на си ље”, то је пе -
сма ко ја иде и уз де ла ње вла сти и уз ову опо зи ци ју, СзС
кон крет но. Мо же мо да рас пра вља мо ко ји су мо ти ви упа -
да, али функ ци ја је да по ли ти ча ри за пра во пре у зму про -
тест. А са да су ре ши ли и фор мал но да га пре у зму, и то је
функ ци ја упа да у РТС.

(Со ци о лог Јо во Ба кић, те ле ви зи ја Н1, 21. март)

* * *
Сер геј Три фу но вић је шо у мен. Он је у овом тре нут ку нај -
у спе шни ји по ли ти чар у Ср би ји, иа ко ње го ва стран ка не
по сто ји. На слич ном ан ти по ли тич ком та ла су на власт су
до шли ра зни, укљу чу ју ћи и Трам па и по пу ли сте у Ита ли -
ји. Сер ге је ва стран ка мо же да ја ко на ра сте као ба лон,
али не ми слим да мо же да до не се не што до бро.

(Но ви нар Те о фил Пан чић, сајт „Ау то но ми ја”, 14. март)
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ОДР ЖА НО ОСМО ОКУ ПЉА ЊЕ ГРА ЂА НА

Про тив свих по де ла
Го во ри ли сту дент
Миша Се ку лић,
оснивач „От по ра”
Срђан Ми ли во је вић 
и Бор ко Сте фа но вић

Ис пред Кул тур ног цен тра на
Кор зоу, 22. мар та, на осмом
про те сту „1 од 5 ми ли о на” оку -
пио се по но во ве ли ки број гра -
ђа на. Го вор ни ци су би ли сту -
дент Ми ша Се ку лић, осни вач
„От по ра” Ср ђан Ми ли во је вић
и је дан од ли де ра Са ве за за Ср -
би ју Бор ко Сте фа но вић, чи ја
је кр ва ва ко шу ља и би ла по вод
за пр во оку пља ње гра ђа на.
Секу лић је ре као да је си ва

свако дне ви ца мно го мла дих
до сад оте ра ла из на ше зе мље,
али да они ко ји су оста ли, не -
ће до пу сти ти да бу ду оте ра ни,
јер у Ср би ји ви де бу дућ ност.
До дао је да ни ко не ће за у ста -
ви ти љу де ко ји се бо ре за бо ље
Пан че во и Ср би ју.

Про тив свих по де ла ко је
власт пра ви у Ср би ји је Ми ли -
во је вић. Он је ре као да је ди на
по де ла ме ђу љу ди ма мо же би -
ти она на љу де и не љу де, те да
„за не љу де не ма ме ста у по ли -
ти ци”. Он је па мет ну и хра бру
де цу Ср би је упо ре дио с 1.300
ка пла ра срп ске вој ске у Пр вом
свет ском ра ту, па је ка зао да
су мла ди си но ним за сло бо ду.

Сте фа но вић је по ру чио да је
наш град за ње га све тлост ко ју
два све ти о ни ка да ле ко ба ца ју,
а не власт ко ја је на род гур ну -
ла на иви цу си ро ма штва. Под -
ву као је да је опо зи ци ја без об -
зи ра на раз ли ке сло жна у бор -
би про тив те вла сти, као и да
се про те сти не одр жа ва ју „због
јед не по ло мље не гла ве и кр ва -
ве ко шу ље, не го из пет ми ли о -
на раз ло га”. Ре као је да ће овог
пу та би ти лу стра ци је и да не ће
би ти пре ле та ча и пре ле та ња,
јер је на род устао. По звао је
на ше су гра ђан ке и су гра ђа не
да са осме хом, сна жни и без
по де ла, до ђу у Бе о град 13. апри -
ла на ве ли ки про тест.

Гра ђа ни су у про тест ној шет -
њи ишли Ули цом вој во де Ра -
до ми ра Пут ни ка ка глав ној ау -
то бу ској ста ни ци, а он да се ко -
ло на вра ти ла ка згра ди Град -
ске упра ве и Ус пен ској цр кви.
Пр ви пут то ком шет ње, по ред
уо би ча је них ре чи по др шке гра -
ђа на ко ји су се на шли на ули -
ца ма, чу ла се и оштра кри ти ка
не ких љу ди са ау то бу ског ста -
ја ли шта. До би ли су ред од го -
во ра, ред зви жду ка.

Ми ни стар у Клу бу за
одра сла и ста ра ли ца 
и у До му за ли ца са
оште ће ним ви дом 
„Збри ња ва ње”

Пан че во со ци јал но
од го во ран град, ка же
Па влов

Зо ран Ђор ђе вић, ми ни стар за
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и
со ци јал на пи та ња у Вла ди Ре -
пу бли ке Ср би је, об и шао је 22.
мар та уста но ве со ци јал не за -
шти те на те ри то ри ји на шег гра -
да. По се ту је за по чео са стан -
ком с гра до на чел ни ком Са шом
Па вло вим.

Бо га ти ја сва ко дне ви ца

Ђор ђе вић је у дру штву гра до на -
чел ни ка об и шао Клуб за од ра -
сла и ста ра ли ца, а за тим и ко -
ри сни ке До ма за ли ца са оште -
ће ним ви дом „Збри ња ва ње”.

– Ви де ли смо до бар од нос
пре ма ко ри сни ци ма у обе уста -
но ве, али сва ка ко по сто ји мо -
гућ ност и да на још не ки на -
чин до при не се мо то ме да њи -
хов сва ко днев ни жи вот бу де
лак ши и бо га ти ји. Кон крет но,
у До му за ли ца са оште ће ним
ви дом „Збри ња ва ње” до го во ри -
ли смо се да, с об зи ром на то
да је Ми ни стар ство фи нан си -
ра ло Са вез сле пих и ди ги та ли -
за ци ју и из ра ду ди ги тал не би -
бли о те ке, Дом убу ду ће ре дов -
но до би ја све књи ге у ау дио-
фор ма ту и, у јед ном бро ју, пи -
са не Бра је вим пи смом. Са овим
ће мо за по че ти од мах, па ћу
сле де ће не де ље, ов де, с гра до -
на чел ни ком и с ко ри сни ци ма
од слу ша ти пр ву ау дио-књи гу,
по што ће мо се по тру ди ти да

на ба ви мо уре ђај за ре про дук -
ци ју  – ре као је ми ни стар Ђор -
ђе вић.

Ефи ка сна услу га

Па влов је из ра зио за хвал ност
ми ни стру Зо ра ну Ђор ђе ви ћу
због по се те Пан че ву и уста но -
ва ма у на шем гра ду.

– Пан че во је пре по зна то као
со ци јал но од го во ран град, што
је по ка за но кроз све ак тив но сти
уоб ли че не у Стра те ги ји раз во ја
гра да Пан че ва, а ко је нас свр -
ста ва ју у ред дру штве но и со ци -
јал но нај од го вор ни јих гра до ва
у Ре пу бли ци Ср би ји. Глав ни циљ
у Стра те ги ји је сте да Пан че во
бу де град у ком ће љу ди же ле ти
да жи ве. То зна чи да се у свим
сек то ри ма бри жно од но си мо
пре ма по тре ба ма сва ког чо ве ка
и по је дин ца као ко ри сни ка услу -
га, од но сно да де тек ту је мо ин -

ди ви ду ал не по тре бе и пла ни ра -
мо услу ге и пра ва ко ји ма ће мо
за до во љи ти по тре бе сва ког гра -
ђа ни на. То се по сти же кроз низ
ме ра ко је као град спро во ди мо.
Ми има мо Од лу ку о со ци јал ној

за шти ти гра да Пан че ва, Од лу -
ку о фи нан сиј ској по др шци по -
ро ди ца ма с де цом, а за пра ва и
услу ге из ове две од лу ке у бу џе -
ту за 2019. го ди ну опре де ље но
је 490.000.000 ди на ра, што је
при бли жно 12 од сто од из вор -
них при хо да бу џе та, кон крет но
за со ци јал ну за шти ту ско ро шест

од сто – ис та као је гра до на чел -
ник.

Па влов је ка зао да су, што
се ти че за по шља ва ња, ту с јед -
не стра не ве ли ке ин ве сти ци је
ко је су ре а ли зо ва не или у то -
ку ре а ли за ци је, по пут ZF-а,
ула га ња НИС-а и оних за ко је
ће се тек чу ти, а да су с дру ге
стра не при сут не ме ре по др -
шке овим ве ли ким ак тив но -
сти ма, по пут ре а ли за ци је
Локал ног ак ци о ног пла на
запошља ва ња.

Гра до на чел ник је ре као и да
Град оба вља све по ве ре не по -
сло ве, као што су ре ша ва ње бо -
рач ких пи та ња, ба вље ње деч -
јом за шти том, те фи нан сиј ска
по др шка по ро ди ца ма с де цом.
На гла сио је да су ка дров ске
мо гућ но сти сма ње не, али да су
и по ред то га све ак тив но сти у
пу ној при ме ни, уз, што је нај -
ва жни је, ефи ка сну услу гу.

МИ НИ СТАР ЂОР ЂЕ ВИЋ У НА ШЕМ ГРА ДУ

УСКО РО СЛУ ША ЊЕ АУ ДИО-КЊИ ГА

НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти
Град ски већ ни ци има ли су то -
ком прет ход них се дам да на две
сед ни це. На пр вој од њих, 21.
мар та, би ло је че тр на ест та ча -
ка днев ног ре да.

Нај пре се, крат ко, раз го ва ра -
ло о по сло ва њу јав них пред у зе -
ћа у прет ход ној го ди ни. Иа ко је
ово обим на те ма, овог пу та ра -
ди ло се за пра во о јед ном од не -
ко ли ко ко ра ка по сле ко јих ће
пред став ни ци ових фир ми под -
не ти пу не из ве шта је, те при ча -
ти о пред у зе тим ме ра ма за от -
кла ња ње по ре ме ћа ја у по сло ва -
њу. Пред ста вљен је и На црт од -
лу ке о на кна да ма за ко ри шће -
ње оп штин ских пу те ва и ули ца.

За тим, на ред су до шли из -
ве шта ји о по сло ва њу ме сних
за јед ни ца за 2018. на Те сли,
Стре ли шту и у Гор њем гра ду,
те МЗ Мла дост. За кљу че но је
и да ШО СО „Ма ра Ман дић”
тре ба да уче ству је на кон кур су

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

за су фи нан си ра ње ре кон струк -
ци је, адап та ци је, са на ци је и
ин ве сти ци о ног одр жа ва ња обје -
ка та (пред)школ ских уста но ва
на те ри то ри ји АП Вој во ди не.

Град ће би ти апли кант на
јав ном по зи ву за до де лу сред -
ста ва из бу џет ског фон да за
уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка -

сно сти ра ди фи нан си ра ња про -
је ка та у обла сти ефи ка сног ко -
ри шће ња енер ги је у 2019. го -
ди не у је ди ни ца ма ло кал не са -
мо у пра ве, ко ји је рас пи са ло
Ми ни стар ство ру дар ства и
енер ге ти ке, с пред ло гом про -
јек та ко ји се од но си на МЗ Цен -
тар. И пред ло же ни про јек ти

„Из град ња тро то а ра по ред са -
о бра ћај ни ца Ули це 7. но ва и
Цре пај ски пут у се вер ној ин -
ду стриј ској зо ни”, те „Из ра да
про јект но-тех нич ке до ку мен -
та ци је за укр сно ме сто – кру -
жни ток са о бра ћа ја код се вер -
не ин ду стриј ске зо не” би ће упу -
ће ни на од го ва ра ју ћи јав ни по -
зив од но сно кон курс за су фи -
нан си ра ње.

Обра зо ван је он да Тим за
спро во ђе ње ак тив но сти у ве зи
са осни ва њем но ве уста но ве со -
ци јал не за шти те у Пан че ву, а
ма ни фе ста ци је „10. еко-ре га -
та Та миш” и „Дан Ду на ва 2019”
утвр ђе не су за град ске.

На са стан ку одр жа ном 26.
мар та од лу че но је да се на по -
ме ну ти јав ни по зив Ми ни стар -
ства ру дар ства и енер ге ти ке
по ша ље и пред лог про јек та
„Уна пре ђе ње енер гет ске ефи -
ка сно сти Град ске упра ве”.

Ђорђевић: Пан чево
да буде град у ком ће
људи желети да живе.

Министар Ђорђевић у Панчеву
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У про ле ће се бу ди успа ва на при ро да,
али и на ше те ло се при пре ма за крај
зим ске се зо не. По треб но нам је ви ше
енер ги је, да ни по ста ју ду жи и же ли мо
да све ви ше вре ме на бу де мо на по љу на
сун цу и да смо ак тив ни. На ше те ло се у
про ле ће су о ча ва с при ла го ђа ва њем но -
вим усло ви ма, а про ме не нај ви ше осе -
ћа ју хро нич ни бо ле сни ци и ме те о ро -
па те. Нај че шће се ја вља ју нео бја шњив
умор, ма лак са лост, гла во бо ља, про ме -
не рас по ло же ња, пад иму ни те та, гу би -
так апе ти та, не ми ран сан, анк си о зност,
без вољ ност, као и осци ла ци је ар те риј -
ског при ти ска. Та кве про ме не че сто се
на зи ва ју про лећ ним умо ром.

Про лећ ни умор ни је бо лест, већ при -
вре ме но ста ње ко је тра је док се ор га -
ни зам не адап ти ра на но во го ди шње
до ба. Пи та ли смо су гра ђа не да ли осе -
ћа ју не ке од симп то ма, при ја ли им
про ме на и да ли се ра ду ју про ле ћу.

ВЕ СНА МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ, 
про фе сор ка не мач ког је зи ка:

– Чу ла сам за про лећ ни умор, то
ни је са мо фра за, то је чи ње ни ца. Ор -

га ни зам је по сле зим ског пе ри о да ис -
цр пљен и ка да до ђе ле по вре ме, осе -
ћа мо умор, ма лак са лост, не до ста ју
нам ви та ми ни. Али то мо же мо спре -
чи ти ако се то ком зи ме здра во хра -
ни мо, тре ни ра мо, а ко је алер ги чан,
као ја, мо ра на вре ме да поч не да ко -
ри сти ле ко ве. Про ме на сва ка ко при -
ја и ра ду јем се про ле ћу.

ВЕ СНА ЛУ КИЋ, пред у зет ни ца:
– Ја сам про лећ но де те и ра ду јем

се про ле ћу. Чу ла сам за про лећ ни
умор. У за ви сно сти од вре ме на, ме -
ња ју ми се осе ћа ња и рас по ло же ње.
Али сва ка про ме на при ја, по себ но
ако је на бо ље.

НА ТА ЛИ ЈА БОЛ ДО ВИ НА, 
сту дент ки ња:

– Про ле ће је мо је оми ље но го ди -
шње до ба. И ме ни лич но ова про ме -
на при ја. Нор мал но, на по чет ку је те -
шко док се ор га ни зам не на вик не на
про ме ну тем пе ра ту ре, али во лим про -
лећ но вре ме, при ја ми сун це, бу ди
енер ги ју.

ЗО РАН ЈО ВА НО ВИЋ, сли кар:
– Про лећ ни умор се ја вља на пре -

ла ску из зи ме у про ле ће. На рав но,
не ко ме та про ме на при ја, а не ко осе -
ћа од ре ђе не симп то ме као што су
умор и ма лак са лост. Во лим про ле -
ће, при ро да се бу ди, све по ста је
весели је.

ДРА ГАН КО ВА ЧЕ ВИЋ, 
фуд бал ски тре нер:

– Чуо сам за ту фра зу и сма трам да
је то ве ли ка гре шка. Ја мно го во лим
про ле ће, леп ше се осе ћам и ни шта
ми не сме та.

СТЕ ВАН ХА ЏИЋ, елек тро за ва ри вач:
– Ме ни лич но про ме на не сме та.

Ви ше во лим про ле ће не го зи му, 
али се ра ду јем сва ком го ди шњем до -
бу, јер мо је рас по ло же ње не за ви си
од го ди шњег до ба, већ од оног што
осе ћам. Сва ко го ди шње до ба је 
ле по ка да зна те се би да уде си те
живот.

Ан ке ти ра ле: Гло ри ја Сто ја но вић и
Ми ли ца Са мар џи ја

З. ЈОВАНОВИЋН. БОЛДОВИНА Д. КОВАЧЕВИЋ С. ХАЏИЋ

КА КО СЕ БО РИ ТЕ С ПРО ЛЕЋ НИМ УМО РОМ?

Сва ка про ме на при ја

В. ЛУКИЋВ. МИЛИВОЈЕВИЋ

ХРОНИКА

Ми ли он евра здрав стве ним
ин сти ту ци ја ма у Ср би ји

У До му На род не скуп шти не Ре пу бли -
ке Ср би је, 22. мар та, пот пи са ни су
Ме мо ран дум о са рад њи из ме ђу ком -
па ни је НИС и Ми ни стар ства здра вља
Ре пу бли ке Ср би је, као и спо ра зу ми о
са рад њи НИС-а и три на ест ло кал них
са мо у пра ва у ко ји ма ком па ни ја по -
слу је. На и ме, НИС у окви ру ово го ди -
шњег про гра ма „За јед ни ци за јед но”
ула же го то во ми ли он евра (116,5 ми -
ли о на ди на ра) у по бољ ша ње ра да
здрав стве них уста но ва у три на ест гра -
до ва и оп шти на ши ром Ср би је.

По ред на шег гра да, за сту пље ни су
и Бе о град, Но ви Сад, Ниш, Ча чак,
По жа ре вац, Зре ња нин, Ки кин да, Но -
ви Бе чеј, Ср бо бран, Жи ти ште, Ка њи -
жа и План ди ште.

Ни је оба ве за, већ при ви ле ги ја

Спо ра зу ме су пот пи са ли Ки рил Тјур -
де њев, ге не рал ни ди рек тор НИС-а,
Зла ти бор Лон чар, ми ни стар здра вља
Ре пу бли ке Ср би је, и пред став ни ци
три на ест оп шти на и гра до ва у ко ји ма
се про грам спро во ди.

пра ве, гра до ви и оп шти не би ти спрем -
ни да има мо до бре про јек те за јед но с
НИС-ом, да нај бо љи про јек ти бу ду
вред но ва ни, као и да ове ин ве сти ци је
бу ду ди стри бу и ра не та мо где је нај -
по треб ни је. Ра ди се о плу су за све ове
гра до ве, то је ве ли ки плус за Ср би ју,
као и за со ци јал ну и здрав стве ну за -
шти ту – обра зло жио је Ву че вић.

Конкурс на сајту НИС-а

Пот пи си ва њем спо ра зу ма о са рад њи
из ме ђу НИС-а и три на ест ло кал них
за јед ни ца ујед но по чи ње и ово го ди -
шњи кон курс „За јед ни ци за јед но”. Во -
де ћи се чи ње ни цом да је са мо здра ва
за јед ни ца ја ка, НИС је ово го ди шњи
бу џет у окви ру про гра ма у укуп ном
из но су од 116,5 ми ли о на ди на ра усме -
рио ис кљу чи во у обла сти здрав стве не
за шти те де це и омла ди не.

На овај на чин ком па ни ја же ли да
до при не се да љем раз во ју ло кал них за -
јед ни ца и пру жи свој до при нос уна -
пре ђе њу ква ли те та жи во та у њи ма, по -
себ но нај мла ђих. У скла ду с тим ци -
љем, у сва ком гра ду или оп шти ни у
ко ји ма се про грам спро во ди, би ће фи -
нан си ра но до пет про је ка та ко је здрав -
стве не уста но ве при ја ве. О из бо ру про -
је ка та од лу чи ва ће Ко ми си ја са ста вље -
на од пред став ни ка Ми ни стар ства здра -
вља, НИС-а и ло кал не за јед ни це.

Про по зи ци је јав ног кон кур са „За јед -
ни ци за јед но” мо гу се на ћи на www.za-
jednicizajedno.nis.eu, а ре зул та ти кон -
кур са би ће об ја вље ни до 31. ма ја.

С. Трај ко вић

при ви ле ги ја. Уве рен сам да ће сви
по здра ви ти од лу ку да сва сред ства
из про гра ма „За јед ни ци за јед но” у
овој го ди ни усме ри мо упра во у за -
шти ту деч јег здра вља. Ова ула га ња
оста ју на ше трај но опре де ље ње и не
за ви се од оства ре не до би ти – под ву -
као је Тјур де њев.

У ОКВИ РУ ОВО ГО ДИ ШЊЕГ ПРО ГРА МА „ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО”

СВА СРЕД СТВА ЗА ЗДРА ВЉЕ ДЕ ЦЕ

Од 1. до 30. апри ла ове го ди не Ре пу -
блич ки за вод за ста ти сти ку спро ве -
шће проб ни по пис ста нов ни штва, до -
ма ћин ста ва и ста но ва, ко ји се ра ди у
сва ком по пи сном ци клу су, ка ко би
би ли те сти ра ни сви ин стру мен ти ко -
ји су при пре мље ни за по пис 2021.

Пред ви ђе но је да се те сти ра ју ме то -
до ло шка, ор га ни за ци о на и ин фор ма -
тич ка ре ше ња.

Овај по пис ће би ти одр жан у пе де -
сет јед ном гра ду и оп шти ни у Ре пу -
бли ци Ср би ји. По пи си ва чи ће по се -
ти ти 20.000 до ма ћин ста ва и око 50.000
гра ђа на на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср -
би је. Сва ко до ма ћин ство об у хва ће но
проб ним по пи сом по се ти ће овла шће -
ни по пи си вач, ко ји ће на осно ву до -
би је них од го во ра по пу ни ти елек трон -
ски обра зац на лап то пу. На те ри то -
ри ји гра да Пан че ва проб ни по пис
спро во ди ће се у Ја бу ци и Пан че ву.

Гра ђа ни ма ће би ти по ста вља на пи -
та ња о бро ју чла но ва до ма ћин ства,
срод ству, го ди ни из град ње згра де,
ин фра струк ту ри стам бе ног објек та
(во до во ду, ка на ли за ци ји, елек трич -
ној енер ги ји). Та ко ђе, по сто је пи та -
ња ко је се од но се на ми гра ци је, на

еко ном ска, обра зов на обе леж ја и то -
ме слич но.

Мо ле се гра ђа ни да иза ђу у су срет
по пи си ва чи ма.
По попису становништва, домаћин-
става и станова 2011. у Србији, у гра-
ду Панчеву живело је укупно 123.414
становника, што представља 1,72 од-
сто од укупног броја становника Ср-
бије, односно 42,02 одсто од од укуп-
ног броја становника Јужнобанатског
округа.

У Србији су, према овом попису,
живела 7.186.862 становника.

С. Т.

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ЗА ВОД ЗА СТА ТИ СТИ КУ

Проб ни по пис ста нов ни штва

НАША АНКЕТА

ЧЛА НО ВИ ВЛА ДЕ У ПАН ЧЕ ВУ

Де тек то ва ње про бле ма
Са стан ци с на чел ни цом
Окру га и пр вим љу ди ма
ју жно ба нат ских гра до ва и
оп шти на

Пот пред сед ни ца Вла де Ср би је и
ми ни стар ка гра ђе ви нар ства, са о -
бра ћа ја и ин фра струк ту ре Зо ра на
Ми хај ло вић и ми ни стар омла ди не
и спор та Ва ња Удо ви чић, у прат њи
ди рек то ра не ко ли ко ве ли ких јав -
них пред у зе ћа, би ли су у рад ној по -
се ти на шем гра ду, од но сно Ју жно -
ба нат ском управ ном окру гу, 27.
мар та. Же ља им је би ла, ка ко се
мо гло чу ти, да по ка жу да су спрем -
ни да на те ре ну, у ло кал ним са мо -

у пра ва ма, раз го ва ра ју о кон крет -
ним про бле ми ма и да тра же за јед -
нич ка ре ше ња.

Они су нај пре оти -
шли у ОШ „Све ти Са -
ва”, где је Удо ви чић,
као по клон Вла де, пре -
дао ко ше ве, го ло ве и
лоп те за тим ске спор -
то ве пред став ни ци ма
шко ле.

– Нај ја ча да на шња
по ру ка су по ка за ни за -
јед ни штво и тим ски
дух. Иза нас су ви дљи -
ви ре зул та ти. Има ли
смо ква ли тет не раз го -
во ре чи ји ће се пло до ви ви де ти у
на ред них шест ме се ци. Пан че во је
град ко ји про цен ту ал но нај ви ше
из два ја за спорт. Гле да ли смо у

шко ли тре нинг мла дих ко шар ка -
ши ца КК-а „Та миш”. Пот пред сед -
ни ца Ми хај ло вић и ја смо у ти му
ко ји ор га ни зу је европ ско пр вен ство
у ко шар ци за же не ове го ди не у на -
шој зе мљи. Же ли мо да кроз си стем
школ ског спор та при ву че мо што
ве ћи број де вој чи ца да се ба ве
спорто ви ма ко је во ле – ре као је
Удовичић.

За тим је одр жан са ста нак с на -
чел ни цом Ју жно ба нат ског управ -
ног окру га Да ни је лом Лон чар и
чел ни ци ма ло кал них са мо у пра ва с
ове те ри то ри је. На чел ни ца је ре -
кла да су до ма ћи ни из осам оп -
шти на и гра до ва раз го ва ра ли са
чла но ви ма ти ма ко ји озбиљ но и по -

све ће но ра ди, те да је си гур на да
ће оно што је до го во ре но би ти и
ис пу ње но.

На кон то га де ле -
га ци ја из Бе о гра да раз -
го ва ра ла је с гра до на чел -
ни ком Пан че ва Са шом
Па вло вим. На ње го ву
ини ци ја ти ву, ка ко је ка -
сни је ре као, би ло је ре чи
о же ле знич ком пре во зу
пут ни ка из на шег гра да
ка пре сто ни ци и обр ну -
то, као и о ва жним ин -
фра струк тур ним про јек -
ти ма у ве зи са се вер ном
ин ду стриј ском зо ном.

Раз го вор са Зо ра -
ном Ми хај ло вић об ја вљен је на тре -
ћој стра ни овог из да ња но ви на.

С. Т.

Представници локалних самоуправа са пословодством НИС-а

БУ ДУЋ НОСТ НА ДЕ ЛУ

НИС под сло га ном „Бу дућ ност на де лу” већ го ди на ма ула же сред ства у

по др шку мла ди ма, а до при но си и по бољ ша њу усло ва за рад у здрав стве -

ним и со ци јал ним уста но ва ма од ши рег дру штве ног зна ча ја. То ком по -

след њих је да на ест го ди на ком па ни ја је у дру штве но од го вор но по сло ва ње

уло жи ла пре ко 3,7 ми ли јар ди ди на ра, а са мо у рад здрав стве них уста -

но ва ши ром Ср би је го то во 100 ми ли о на ди на ра.

Лон чар је овом при ли ком по здра -
вио ини ци ја ти ву ком па ни је НИС, ко -
ја је сва сред ства про гра ма „За јед ни -
ци за јед но” усме ри ла у здрав ство.

– Увек искре но по здра вљам ова кве
ини ци ја ти ве, у окви ру ко јих се дру -
штве но од го вор не ком па ни је, по пут
НИС-а, опре де љу ју да пру же по др -
шку здрав ству ши ром Ср би је. Искре -
но се на дам да ће мо у на ред ном пе -
ри о ду уз не ке но ве по бе де и ак тив но -
сти на ста ви ти на ше парт нер ство – ка -
зао је Лон чар.

Ге не рал ни ди рек тор НИС-а Тјур -
де њев ре као је да је здра вље мла дих
дра го це но и на вео зна чај ула га ња ком -
па ни је у здрав стве не уста но ве.

– На ша пра ва до бит је нај бо ља
могу ћа бу дућ ност сва ког де те та, а
ин ве сти ци ја у то ни је оба ве за, већ

До дао је да је си гу ран да „опре ма
ко ју смо до ни ра ли здрав ству у Ср би -
ји, пре све га деч јим бол ни ца ма, већ
да је до бре ре зул та те”. 

Ми лош Ву че вић, гра до на чел ник Но -
вог Са да, у име ло кал них са мо у пра ва
за хва лио је ком па ни ји НИС на ду го -
го ди шњој са рад њи и на вео зна чај по -
др шке здрав стве ним уста но ва ма у
окви ру про гра ма „За јед ни ци за јед но”.

– За де сет го ди на ра да на овом про -
јек ту ус пе ли смо да по бољ ша мо усло -
ве жи во та. Ове го ди не у окви ру спо -
ра зу ма из ме ђу Ми ни стар ства здра вља
Ре пу бли ке Ср би је и Нафт не ин ду стри -
је Ср би је сви ће мо се ори јен ти са ти на
нај о се тљи ви ју и нај бит ни ју дру штве -
ну област, а то је здрав стве на за шти та
пр вен стве но де це и мла дих. Си гу ран
сам да ће мо ми као ло кал не са мо у -

Удовичић:
Пан че во је 
град ко ји
процен ту ал но
нај ви ше из два ја
за спорт.

Зорана Михајловић, Вања Удовичић и Саша Павлов
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ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ЂА ЦИ НА ЕКС КУР ЗИ ЈИ У ДА ЛЕ КОМ СВЕ ТУ

ГДЕ СМО МИ, А ГДЕ СУ ЈА ПАН ЦИ

ЕЛЕК ТРО ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА У ПАН ЧЕ ВУ ОТВО РИ ЛА НО ВИ КА БИ НЕТ ЗА АУ ТО МА ТИ КУ

Без до брих рад ни ка не ма на прет ка
НИС по ма же
панчевач ким
стручним шко ла ма

Струч ња ци за 
21. век

Ђа ци Елек тро тех нич ке шко ле
„Ни ко ла Те сла” до би ли су про -
шлог пет ка, 22. мар та,
савременo опре мљен ка би нет
за одр жа ва ње на ста ве из ау то -
ма ти ке, чи је је уре ђе ње по др -
жа ла ком па ни ја НИС из но сом
од ми ли он ди на ра, у окви ру
свог кор по ра тив ног про гра ма
„Енер ги ја зна ња”, а на осно ву
Ме мо ран ду ма о са рад њи ко ји
су НИС и Елек тро тех нич ка
шко ла пот пи са ли у де цем бру
2017. го ди не.

Ка би нет за ау то ма ти ку опре -
мљен је са 12 ра чу на ра, про -
јек то ром и ди дак тич ким сред -
ством „Фе сто еду кит” и уче -
ни ци ће би ти у при ли ци да
кроз кон крет не ве жбе на у че о
си сте му ау то мат ског упра вља -
ња, ме ре њу про то ка, при ти ска
и тем пе ра ту ре флу и да. Ди дак -
тич ки уре ђај си му ли ра усло ве
у пра вом рад ном окру же њу,
та ко да ће бу ду ћи елек тро тех -
ни ча ри то ком шко ло ва ња мо -
ћи да ве жба ју у ре ал ним усло -
ви ма про це сне ин ду стри је.

Про цес при ла го ђа ва ња

Ни ко ла Ћур чин, ди рек тор
Елек тро тех нич ке шко ле „Ни -
ко ла Те сла”, овом при ли ком
је ис та као ва жну уло гу Ра фи -

не ри је у при вред ном раз во ју
на шег гра да и под се тио да су
мно ге ге не ра ци је струч ња ка
из обла сти елек тро тех ни ке ста -
са ва ле у скла ду с тех но ло шким
на прет ком НИС-а. И са ма шко -
ла, пре ма ње го вим ре чи ма,
хва та ла је ко рак с по тре ба ма
ин ду стри је, па су на став ни про -
гра ми при ла го ђа ва ни.

– Са рад ња с НИС-ом ути ца -
ла је на по ве ћа ње ин те ре со ва -
ња осно ва ца за смер про це сног
упра вља ња, што се осе ти ло ове
го ди не на упи су. На осно ву ква -
ли те та ђа ка ко ји до ла зе, има -
ће мо ква ли тет ни је тех ни ча ре
и ка сни је ин же ње ре. До на ци ја
ко ја је да нас сти гла је јед но ди -
дак тич ко сред ство, ко је ће по -
бољ ша ти на ста ву. Ово сред ство
је ве за но за про це сну ин ду стри -
ју и, по ред ба зич ног зна ња, омо -
гу ћа ва и кон тро лу, про гра ми -

ра ње и си му ла ци ју оно га што
се ви ди у не ким кон трол ним
со ба ма, ре ал них про це са. Мла -
ди ма је бит но да зна ју да по -
сто ји пер спек ти ва – из ја вио је
Ћур чин.

Он је под се тио да је ове
школ ске го ди не, у кон сул та -
ци ји са ин же ње ри ма Ра фи не -
ри је наф те Пан че во, у овој
пан че вач кој струч ној шко ли
до пу њен и при ла го ђен на став -
ни про грам на обра зов ном сме -
ру елек тро тех ни чар про це сног
упра вља ња, чи ме су уна пре -
ђе ни усло ви шко ло ва ња ка дра
за по тре бе Ра фи не ри је наф те
у Пан че ву.

По тре ба ин ду стри је

Вла ди мир Га гић, ди рек тор Бло -
ка Пре ра да ком па ни је НИС,
том при ли ком је ис та као да
Ра фи не ри ја ко ри сти нај са вре -

ме ни ја сред ства ка да је у пи -
та њу ау то ма ти за ци ја у ра фи -
не риј ској пре ра ди, као и да је
пра ва вред ност да уче ни ци мо -
гу да ви де ка ко то у ствар но -
сти из гле да. Ка ко је ре као, НИС
је у прет ход ном пе ри о ду до -
ни рао и два ми ли о на ди на ра
за опре ма ње ка би не та у још
две пан че вач ке сред ње струч -
не шко ле: у Тех нич кој шко ли
су отво ре не па мет на учи о ни -
ца и еко ло шка ла бо ра то ри ја, а
у Ма шин ској је уре ђен ка би -
нет за ме ха тро ни ку.

– Ра фи не ри ја наф те Пан че -
во се раз ви ја у кон ти ну и те ту,
пре ла зи мо пут јед не убр за не
мо дер ни за ци је. У 2012. го ди -
ни про је кат МHC-а нас је ста -
вио у ра ван с ра фи не ри ја ма у
окру же њу, али ми ни смо ту
ста ли. Мно го про је ка та је
реали зо ва но у ме ђу вре ме ну и

са да ра ди мо на про јек ту ду бо -
ке пре ра де, ко ји ће нас ста ви -
ти ис пред мно гих ра фи не ри ја
у ис точ ној Евро пи, а ве ру јем и
у за пад ној Евро пи. Оно што је
бит но за нас, је сте да, по ред
но ве опре ме и про це са ко је
уво ди мо, има мо и ка дар ко ји
мо же да ра ди том опре мом и
из тог раз ло га има мо про ме не
обра зов них про фи ла, ка ко би -
смо их при ла го ди ли на шим
по тре ба ма – до дао је Га гић.

Кроз свој кор по ра тив ни про -
грам „Енер ги ја зна ња” ком па -
ни ја НИС већ сед му го ди ну
са ра ђу је са обра зов ним и на -
уч ним ин сти ту ци ја ма у Ср би -
ји и ино стран ству, с ци љем
до при но са на у ци и обра зо ва -
њу, као и при ла го ђа ва ња сту -
диј ских про гра ма по тре ба ма
тр жи шта. Ра ди по бољ ша ња
усло ва за рад уче ни ка и сту -
де на та ком па ни ја НИС је у
окви ру овог про гра ма до са да
опре ми ла пре ко пе де сет учи -
о ни ца и ла бо ра то ри ја у шко -
ла ма и на фа кул те ти ма у Ср -
би ји. За свој до при нос раз во ју
обра зо ва ња НИС је пр ва ком -
па ни ја до бит ник пре сти жне
„Све то сав ске на гра де”, ко ју до -
де љу је Ми ни стар ство про све -
те, на у ке и тех но ло шког раз -
во ја Ре пу бли ке Ср би је.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

УСПЕХ УЧЕ НИ КА 
ГИМ НА ЗИ ЈЕ

„Гим зе ле ни” 
у Бре ме ну

Чла но ви еко ло шке сек ци је
„Гим зе ле ни” пан че вач ке Гим -
на зи је пред ста вља ће Ср би ју на
Пе тој ин тер на ци о нал ној кон -
фе рен ци ји о еко ло ги ји, ко ја ће
би ти одр жа на од 10. до 13. ма -
ја у не мач ком гра ду Бре ме ну.
Њи хов про је кат „Еко ло ги ја чи -
ни шко лу” по нео је из у зет но
при зна ње на не дав но за вр ше -
ном Ме ђу на род ном кон кур су
„Ге те ин сти ту та” из Мо скве.
Жи ри је на гра дио „Гим зе ле не”
по зи вом да пред ста вља ју Ср -
би ју и пан че вач ку Гим на зи ју
„Урош Пре дић” на тој ве ли кој
европ ској еко ло шкој ма ни фе -
ста ци ји. Ре а ли за ци ју про јек та
„Еко ло ги ја чи ни шко лу”, као и
пу то ва ње у Не мач ку по мо гли
су про грам PASCH Бе о град и
бе о град ски „Ге те ин сти тут”.

Еко ло шка сек ци ја је осно ва -
на у Гим на зи ји „Урош Пре дић”
пре осам го ди на и од та да ње -
ни чла но ви све ан га жо ва ни је
и кре а тив ни је спро во де про -
јек те у на шој ло кал ној за јед -
ни ци с ци љем по ди за ња еко -
ло шке све сти.

ЕНЕР ГЕТ СКА ЕФИ КА СНОСТ 
У ПАН ЧЕ ВУ

Ра ди о ни ца 
за основ це

Не дав но је у ОШ „Јо ван Јо ва -
но вић Змај” одр жа на еду ка тив -
на ра ди о ни ца о енер гет ској
ефи ка сно сти за уче ни ке ше -
стих раз ре да, на ко јој су уче -
ство ва ли и основ ци из шко ла
„Ва са Жив ко вић” и „Сте ви ца
Јо ва но вић”. Реч је о еко ло шком
про гра му ГИЗ-а (Не мач ка ор -
га ни за ци ја за ме ђу на род ну са -
рад њу), ко ји је у на шем гра ду
ор га ни зо вао Се кре та ри јат за за -
шти ту жи вот не сре ди не Пан -
че ва. Циљ еду ка ци је био је да
се де ца у основ ним шко ла ма
на у че и под стак ну да во де ра -
чу на о ва жно сти ра ци о нал не
упо тре бе енер ги је и енер гет -
ској ефи ка сно сти ка ко у шко -
ли, та ко и у сво јим до мо ви ма.
Ра ди о ни ца је ре а ли зо ва на кроз

ин тер ак тив но дру же ње, као
ком би на ци ја пре да ва ња и ми -
ни-так ми че ња у дру штве ној
игри „Играј за енер ги ју”, ко ја
је кре и ра на у окви ру ГИЗ про -
јек та срп ско-не мач ке раз вој не
са рад ње „Енер гет ска ефи ка -
сност у јав ним згра да ма”, а на -
ме ње на је де ци од два на ест до
ше сна ест го ди на.

Сви уче сни ци су на по клон
до би ли ма ји цу и тор би цу, а по -
бед ни ци дру штве ну игру. Шко -
ле уче сни ци ове ра ди о ни це та -
ко ђе су до би ле по три дру штве -
не игре, ка ко би се и оста ла де -
ца ко ја сад ни су има ла при ли -
ку да при су ству ју ра ди о ни ци,
та ко ђе кроз игру, на у чи ла ва -
жно сти ра ци о нал не упо тре бе
енер ги је. Вре ди ис та ћи да су
на ши су гра ђа ни – до ма ри у
основ ним и сред њим шко ла ма
и Пред школ ској уста но ви „Деч -
ја ра дост”, као и ди рек то ри
шко ла и њи хо ви струч ни са -
рад ни ци, у са рад њи с ГИЗ-ом,
про шли обу ку за при ме ну ме -
ра енер гет ске ефи ка сно сти и
уште ду енер ги је у вас пит но-
обра зов ним уста но ва ма.

Сме ју ли ја пан ски 
ђа ци да у шко ли 
пра ве ре зер вне 
де ло ве за ау то мо би ле
сво јих про фе со ра

„Ви, де цо, ствар но мо ра те да
про пад не те. Ја пан ци има ју је -
дан је ди ни пра зник – па и та -
да ра де!”, ка же Ир фан Мен -
сур у уло зи про фе со ра у по пу -
лар ном фил му „Те сна ко жа”.
Ге не ра ци је ђа ка у Ср би ји од -
ра сле су уз мит да су Ја пан ци
ве о ма вре дан на род, а да смо
ми џа ба ле ба ро ши и не рад ни -
ци. Про блем је то што мно ги
на ову ан то ло гиј ску сце ну гле -
да ју из по гре шне пер спек ти -
ве, јер је про фе сор ко ји ово
го во ри нам ћор, од но сно не га -
ти ван лик. По ти ску је се чи ње -
ни ца да су ђа ци ко ји ма се обра -
ћа не ди сци пли но ва ни, да не
уче, глу пи ра ју се, не по шту ју
про фе со ра... Реч је о фил му
из осам де се тих у ко ме је при -
ка за но дру штво ко је ни по да -
шта ва ва жност по ште ња и рада,
а сла ви пол трон ство, ба ха тост

и нео д го вор ност. У та ко кре и -
ра ном дру штву сли ка Ја па на -
ца ко ји пре да но ра де и жи ве,
де лу је сар ка стич но и сме шно.

Вла ди мир Бо жич ко вић, про -
фе сор Ма шин ске шко ле Пан -
че во, не дав но је са сво јим уче -
ни ци ма бо ра вио у Ја па ну. Били

су го сти На ци о нал ног ин сти -
ту та за тех но ло ги ју у гра ду Ки -
са ра зу. Он ка же да го ре по ме -
ну ти мит не ма ве зе с ре ал но -
шћу и да, уоп ште но гле да но,
ве ћи на Ја па на ца има осмо ча -
сов но рад но вре ме. Оно што
их уда ља ва од на ших рад них
на ви ка, је сте то што они пре -
да но ра де свој по сао. Ја пан -
ски на род, ка же Бо жич ко вић,
има рад ну кул ту ру и не гу је по -
слов ну ети ку.
Ка да је, кон крет но, о ње го вој
про фе си ји реч, на во ди:

– Њи хов обра зов ни си стем
је уте ме љен на уре ђе ним ме -
ђу људ ским од но си ма. Вид но
је ука зи ва ње по што ва ња из -
ме ђу на став ни ка и уче ни ка, у
оба сме ра. Мно ге ства ри ко је
ми ра ди мо, у Ја па ну ни су до -
зво ље не. На при мер, ни је при -
ме ре но да у ин тер на ту про -
фе сор ула зи у про сто ри је где
бо ра ве уче ни ци. Они не кон -
тро ли шу и не над гле да ју сво -
је ђа ке. С дру ге стра не, не
пра ви се про блем ако на став -
ник по диг не глас, па чак и
из вре ђа уче ни ка, уко ли ко се

не при ме ре но по на ша. Код нас
би на став ник због то га био
су спен до ван.

За чу ди ло га је у пр ви мах
што на Ин сти ту ту не ма ју тет -
ки це – јед но став но, ни су им
по треб не. Уче ни ци и про фе -
со ри са ми чи сте и сре ђу ју про -

стор у ко ме бо ра ве – сме на
ко ја до ла зи по сле њи хо ве,
зати че све на сво ме ме сту и
чи сто.

– До при нос по је дин ца ко -
лек ти ву је оно што их ка рак -
те ри ше. Код нас то не по сто -
ји, јер сви гле да ју са мо сво је
по тре бе, не во де ћи ра чу на о
око ли ни. На при мер, мно ги
Ја пан ци но се ма ске пре ко
лица ка ко би за шти ти ли дру -
ге кад су бо ле сни. За по сле ни
у обра зов ним уста но ва ма су
по што ва ни и це ње ни у за јед -
ни ци, а про фе со ри у Ја па ну
схва та ју свој по сао ве о ма
озбиљ но и све сни су да то
што ра де има ве ли ки зна чај
за за јед ни цу – ка же
Божичковић.

Обра зов ни објек ти по ме ну -
тог ин сти ту та у Ки са ра зуу слич -
ни су они ма у раз ви је ној Евро -
пи. Учи о ни це има ју стан дард -
ну школ ску опре му, али је ђа -
ци ма на рас по ла га њу ве ли ки
број раз ли чи тих до бро опре -
мље них ла бо ра то ри ја. На сва -
ком ко ра ку, ка же Вла ди мир

Бо жич ко вић, ви ди се да Ин -
сти тут има нов ца.

– Ђа ци и про фе со ри до би -
ја ју оно што им тре ба. Ин ди -
ви ду ал ни рад са уче ни ком је

основ ни прин цип и сва ки ђак
у са рад њи с про фе со ром ра ди
на јед ном про јек ту и по не ко -
ли ко го ди на. Шко ла мак си -
мал но по др жа ва њи хо во ан га -
жо ва ње и по тре бе ка ко би се
про је кат ре а ли зо вао до кра ја.
Али не ка њи хо ва пра ви ла на -
ма из гле да ју пре стро го... У

нашој шко ли, на при мер, сва -
ком про фе со ру и уче ни ку до -
сту пан је 3Д штам пач. Та ко
смо не дав но ор га ни зо ва ли ра -
ди о ни цу на ко јој су на ши ђа ци
на пра ви ли пла сти чан део за
ау то мо бил школ ског ве ро у чи -
те ља. То је за Ја пан це не за ми -
сли во, док је на ма нор мал на,
чак по хвал на ствар – ис при -
чао је Вла ди мир Бо жич ко вић,
до да ју ћи да на свом ин сти ту ту
Ја пан ци ко ри сте исте софт ве -
ре за 3Д мо де ли ра ње као и ми
и да у мно гим струч ним, на -
ро чи то прак тич ним ства ри ма
не за о ста је мо за њи ма.

У Ма шин ској шко ли Пан -
че во ђа ци и на став ни ци пра ве
ро бо те као и Ја пан ци. Ме ђу -
тим, за раз ли ку од да ле ких ко -
ле га, на ши ма шин ци, чим за -
вр ше свог ро бо та, мо ра ју да га
ра ста ве, јер су им де ло ви по -
треб ни за не ки дру ги про је -
кат. Код Ја па на ца то ни је слу -
чај – они пра ве дру гог, јер су
усме ре ни на раз вој и тех но ло -
шко уна пре ђи ва ње и, јед но -
став но, има ју па ра.

Панчевци с вршњацима у далеком Јапану

Робот (у првом плану) – заједнички пројекат

Панчевачки ђаци
праве роботе као
Јапанци. Али, кад га
заврше, растуре га да
би од истих делова
направили други.
Јапанци своје чувају.



У Пан че ву по ред 
Ге рон то ло шког цен тра
по сто је и три 
ли цен ци ра на 
при ват на до ма

Раз ли ка је у це ни 
и ис ку ству

Ве ћи на нас у жи во ту до че ка
дан кад ро ди те љи пре ста ју да
бу ду они ко ји бри ну о на ма и
ка да се, у тре ну, уло ге за ме не.

Но во на ста ла си ту а ци ја нам
углав ном не пред ста вља про -
блем, све док су ро ди те љи здра -
ви и по крет ни. Ме ђу тим, ка да
се до го ди бо лест, по пут де мен -
ци је, шло га, пре ло ма ку ка..., и
ка да мај ка или отац по ста ну
за ви сни од на ше сва ко днев не
по мо ћи, та да већ си ту а ци ја по -
чи ње да се озбиљ но усло жња -
ва. Јер, по ред бри ге за њих,
има мо и соп стве ну по ро ди цу,
по сао и дру ге оба ве зе од ко јих
не ди же мо гла ву.

Уз сву до бру во љу, че сто је
не мо гу ће на ћи до дат но вре ме
и сна гу за сва ко днев но не го ва -
ње на ших во ље них. Сме штај у
дом за ста ра ли ца та да по ста је
је ди но ре ше ње.

Је ди ни ло ги чан ко рак

Иа ко и са ма по ми сао на то код
ве ћи не љу ди иза зи ва осе ћај кри -
ви це, струч ња ци ка жу да не ма
по тре бе да пре ко ре ва мо се бе.
Чи ње ни ца је да до мо ви за ста -
ре ни су ни ка ква ме ста ту ге и
че ме ра, на про тив: та мо су на -
шим ста ри јим чла но ви ма по -
ро ди це оси гу ра ни ква ли тет на
здрав стве на за шти та и це ло -
днев ни над зор струч ног осо бља.

Пр во што ће те са зна ти кад
кре не те да се рас пи ту је те о до -
мо ви ма за ста ре у Пан че ву, је -
сте да код нас постојe „др жав -
ни” Ге рон то ло шки цен тар и три

при ват на до ма – два у са мом
гра ду и је дан у обли жњем се лу.

Ка да вас би ло ко ји од до мо ва
у Пан че ву или Ср би ји за ин те -
ре су је, вр ло је ва жно да на сај ту
Ми ни стар ства за рад, запошља -
ва ње, бо рач ка и социјална

ТЕМА БРОЈА
Петак, 29. март 2019.
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питања про ве ри те да ли има
ли цен цу од но сно до зво лу за рад.
За ове у Пан че ву то смо про ве -
ри ли ми и ре зул тат је сле де ћи:
сва че ти ри до ма ак тив на у на -
шем гра ду има ју ли цен це. То

га ран ту је да ис пу ња ва ју стро ге
усло ве у по гле ду про сто ра, опре -
ме, по треб них струч них рад ни -
ка, сме шта ја ко ри сни ка, њи хо -
ве ис хра не, хи ги је не и број них
дру гих аспе ка та ко ји су до де -
та ља про пи са ни за ко ном.

Шта ну ди Ге рон то ло шки

По тра га за аде кват ним сме -
шта јем нај че шће кре ће од Ге -
рон то ло шког цен тра, а Пан чев -
ци то об ја шња ва ју ста вом да
им тра ди ци ја и ис ку ство те

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

О СМЕ ШТА ЈУ У ДО МО ВИ МА СТА РИХ, УЗ ДУЖ И ПО ПРЕ КО

КАД СТА РОСТ ПРЕ СУ ДИ ДА ЈЕ ВРЕ МЕ ДА МЕ ЊА ТЕ АДРЕ СУ
услу ге ле ка ра – струч них кон -
сул та на та из раз ли чи тих обла -
сти; фи зи кал ни трет ма ни; ис -
хра на (три обро ка, ужи на и ди -
је тал ни ре жим ка да је нео п -
ход но); хи ги је на (про сто ра, гар -
де ро бе и лич на); услу ге со ци -
јал ног ра да, као и рад не и со -
ци јал не те ра пи је.

Ка ко из гле да дан у до му

У Ге рон то ло шком цен тру с по -
но сом ис ти чу да из у зет но во де
ра чу на да да ни њи хо вих ко ри -
сни ка бу ду ис пу ње ни ве дри -
ном, на дом и раз ли чи тим ак -
тив но сти ма.

– Сва ког ме се ца ор га ни зу је -
мо мно го број на дру же ња, при -
ред бе, кон цер те, из ле те. За на -
ше по крет не ко ри сни ке дан по -
чи ње до руч ком у ле по уре ђе -
ном ре сто ра ну, а за тим мо гу у
дру штву по пи ти ка фу у клу бу.
На кон то га они ко ји то же ле
од ла зе на гим на сти ку и ве жбе
ме мо ри је. Обич но се оку пи око
че тр де сет ко ри сни ка, ко ји уз
по зи тив ну енер ги ју ко ја ту вла -
да за бо ра вља ју на го ди не. Сва -
ког да на се у пре по днев ним са -
ти ма ре а ли зу ју и раз не сек ци -
је, па вре ме до руч ка бр зо про -
ђе. На кон руч ка се, на рав но,
при лег не, па опет сле де ка фица

и раз го вор с при ја те љи ма –
опи су је Ста ној ка Мар ти но вић
Ан тић, со ци јал на рад ни ца у Ге -
рон то ло шком цен тру.

Она ис ти че да ко ри сни ци уста -
но ве по ле пом вре ме ну да не нај -
ра ди је про во де у пар ку око са -
мог зда ња, а го то во сва ког по -
по дне ва по се ћу ју их го сти – де -
ца из вр ти ћа и шко ла, мла ди
му зи ча ри и мно ги дру ги.

– На ши ко ри сни ци нај ви ше
во ле му зи ку и игран ке, јер им
се та да ср це под мла ђу је. На
де ша ва ња до во ди мо и ко ри -
сни ке с де мен ци јом, као и оне
из ста ци о на ра, ако мо гу да се -
де у ко ли ци ма. Вре ме на има и
за по ро ди цу и при ја те ље, ко ји
увек мо гу да их по се ћу ју, али
и да их од ве ду на по ро дич ни
ру чак или ви ше днев ни бо ра -
вак код ку ће – ка же на ша
саговор ни ца.

Пре ма ре чи ма ове со ци јал -
не рад ни це, ве ћи на ко ри сни ка
је у до му за до вољ на.

– Ма ли је број оних ко ји има -
ју не ких за мер ки. Уз до бру во -
љу увек се на ђе ре ше ње за све.
Ипак, по не кад бу де и оних ко -
ји за кљу че да дом ни је оп ци ја
за њих, па се вра те ку ћи. То је
са свим у ре ду и ми то ап со лут -
но по шту је мо. По ен та и је сте у
то ме да љу ди сме ште ни у дом
осе те да је то до бро за њих: да
осе ћа ју си гур ност, за јед ни штво
и по ве ре ње – ис та кла је Ста -
ној ка Мар ти но вић Ан тић.

При ват ни домови: 
бр зо, али ску по ре ше ње

Заједничка
одлука

Ка да чла на по ро ди це тре ба
без од ла га ња сме сти ти у дом
и не ма те вре ме на за че ка ње
на про це ду ре у цен тру за со -
ци јал ни рад, при ват ни до мо -
ви су нај бр же, али и ску пље
ре ше ње. Не рет ко се де ша ва
да по ро ди ца не мо же да из др -
жи тај из да так, па по сле крат -
ког вре ме на пре ме сти ста ру
осо бу у Ге рон то ло шки цен тар.

У при ват ним до мо ви ма ка -
жу да су њи хо ве пред но сти
слич на по ну да услу га, а лук -
су зни ји сме штај, као и чи ње -
ни ца да је при јем ко ри сни ка
по јед но ста вљен јер се вр ши
без по сре до ва ња цен тра за со -
ци јал ни рад.

– Уз под но ше ње зах те ва за
сме штај, по треб но је до ста -
ви ти ме ди цин ску и основ ну
иден ти фи ка ци о ну до ку мен -
та ци ју, као и чек од пен зи је.

На са мом при је му со ци јал ни
рад ник вр ши при јем ну про -
це ну, на кон че га ко ри сни ка
пре гле да дом ски ле кар. 
Уко ли ко не ма кон тра ин ди ка -
ци ја, до но си се од лу ка о при -
је му и скла па се уго вор о сме -
шта ју, ко ји мо же би ти на од -
ре ђе но (обич но на днев ном,
не дељ ном или ме сеч ном ни -
воу) или нео д ре ђе но вре ме.
Ова по год ност се углав ном
ко ри сти ка да срод ни ци ко ри -
сте го ди шњи од мор, или је
по тре бан кра ћи бо ра вак због
опо рав ка – ка же Љи ља на Ве -
лич ко вић, со ци јал на рад ни -
ца у једном при ват ном до му.

Пре ма њеним ре чи ма, це -
не сме шта ја у тој уста но ви за -
ви се од вр сте со бе и про це -
ње ног сте пе на функ ци о нал не
спо соб но сти и кре ћу се од 360
до 650 евра ме сеч но.

У Геронтолошки
центар можете ако 
сте стари више од
65 година (мушкарци)
односно 60 година
(жене) и имате
тешкоће да живите
самостално.

Пси хо лог Ма ри ја До стић по -
твр ђу је да од лу ка о сме шта ју
чла на по ро ди це у ста рач ки дом
ни је ни за ко га ла ка, али у ве -
ћи ни слу ча је ва је сте до бро ре -
ше ње, под усло вом да је за јед -
нич ки до не се на.

– Дом тре ба да зна чи оно
што зву чи: ме сто где се не ко
осе ћа као код ку ће, где се да -
ни пу не сми слом и мо гућ но -
сти ма, ка кве се ина че про пу -
шта ју у уса мље но сти из ме ђу
зи до ва. Не мој те тро ши ти вре -
ме и сна гу од ла жу ћи дом све
док он не по ста не не ми нов -
ност. Пре и спи тај те сво ја уве -
ре ња, рас пи тај те се, раз го ва -
рај те и с по ро ди цом и са струч -
ним ли ци ма и тек та да до не -
си те од лу ку. Ка да сви чла но ви
у њој бу ду јед но гла сни, он да је
вре ме за де ла ње – об ја шња ва
Ма ри ја До стић.

Настојимо да приликом смештаја обезбедимо склад људи
сличних особина, образовања, година живота и интересовања.

Тања Лукић, директорка Геронтолошког центра

уста но ве ко ја по сто ји већ ско -
ро три де це ни је ули ва ју нај ви -
ше по ве ре ња. Сто га смо се и
ми нај пре за пу ти ли та мо, ка ко
би смо се рас пи та ли о це на ма
и усло ви ма сме шта ја.

– Основ не ин фор ма ци је о сме -
шта ју за ин те ре со ва ни ма мо гу
пру жи ти на ши со ци јал ни рад -
ни ци. Они ће ујед но по тен ци -
јал ног ко ри сни ка усме ри ти на
Цен тар за со ци јал ни рад, где се
пре да је и об ра ђу је нео п ход на
до ку мен та ци ја. Иа ко та про це -
ду ра де лу је ком пли ко ва но и ду -
го трај но, у прак си ни је та ко. У
нај кра ћем мо гу ћем ро ку об ра -
ђе ни зах тев се усме ра ва у дом.
По том наш струч ни тим по зи ва
по тен ци јал ног ко ри сни ка на раз -

го вор и упо зна ва ње да би смо
из вр ши ли про це ну и до не ли од -
лу ку о при је му – ка за ла је за
„Пан че вац” Та ња Лу кић, дирек -
тор ка Ге рон то ло шког цен тра,
додајући да они с подједнаком

па жњом при ла зе свим бу ду ћим
ко ри сни ци ма.

– Ин ди ви ду ал ни при ступ и
лич ни кон такт су ва жни, јер на -
сто ји мо да при ли ком сме шта ја
обез бе ди мо склад љу ди слич них

осо би на, обра зо ва ња, го ди на жи -
во та и ин те ре со ва ња, ка ко би
адап та ци ја би ла што успе шни -
ја, а све о бу хват но збри ња ва ње
ква ли тет ни је. Ипак, ако се ра ди
о ко ри сни ци ма за ви сним од ту -
ђе по мо ћи – пре све га не по крет -
ним, али и по крет ним с про ме -
на ма у мен тал ном ста ту су – при -
јем на про це на се нај че шће не
оба вља на опи са ни на чин, већ
се тра жи ме сто у скла ду са здрав -
стве ним ста њем па ци јен та – на -
гла си ла је Лу ки ће ва.

Усло ви за при јем

Услу гу дом ског сме шта ја
Геронто ло шки цен тар пру жа

др жа вља ни ма Ср би је ко ји су
на вр ши ли 65 го ди на (му шкар -
ци) од но сно 60 го ди на жи во та
(же не), а ко ји услед огра ни че -
них спо соб но сти има ју те шко -
ће да жи ве са мо стал но без це -
ло днев не по др шке, не ге или
над зо ра. Ка ко ка же Та ња Лу -
кић, уста но ва тре нут но има сло -
бод них ме ста за не по крет не и
по крет не мен тал но очу ва не ко -
ри сни ке, али за у зе то је свих 12
ме ста на ме ње них де мент ним
по крет ним ко ри сни ци ма у бло -
ку где су обез бе ђе ни це ло днев -
ни над зор и не га.

– На жа лост, тре нут но има -
мо око три де сет зах те ва на ли -
сти че ка ња упра во за ову ка те -
го ри ју ко ри сни ка. Бу ду ћи да је
на ша уста но ва по чет ком го ди -
не до би ла ли цен цу и по ве ћа ни
ка па ци тет за рад, циљ нам је
да про на ђе мо мо гућ ност пре -
ком по зи ци је по сто је ћих ка па -
ци те та ка ко би смо иза шли у
су срет по тре ба ма ло кал не за -
јед ни це – ре кла је Та ња Лу кић.

Це не сме шта ја

Ко ли ко ће бо ра вак у Ге рон то -
ло шком цен тру ко шта ти на ме -
сеч ном ни воу, за ви си од вр сте
сме шта ја и здрав стве ног ста ња
ко ри сни ка. Та ко, на при мер,
це на за ко ри сни ка ко ме је нео -
п ход на ту ђа по моћ из но си око

36.000, а за са мо стал ног у тро -
кре вет ној со би 27.000 ди на ра.
За ста но ва ње у дво кре вет ном
апарт ма ну тре ба из дво ји ти око
37.500 ди на ра. У слу ча ју да
пен зи ја сме ште ног ли ца ни је
до вољ на, у Ге рон то ло шком цен -
тру ка жу да у тро шко ви ма сме -
шта ја уче ству ју де ца ко ри сни -
ка или се фи нан си ра ње вр ши
из бу џе та РС, у скла ду с про це -
ном Цен тра за со ци јал ни рад.

У це ну је, по ред сме шта ја у
ком фор ним со ба ма (око 32 ква -
дра та) с ку па ти лом и те ра сом,
ура чу на то и сле де ће: 24-ча сов -
ни над зор здрав стве не слу жбе;
стал но за по сле ни ле кар, али и

ЗА О БИ ЂИ ТЕ
НЕЛЕГАЛ НЕ

Нај бо љи под сет ник Пан чев -

ци ма на то ко ли ко је ва жно

про ве ри ти да ли дом за ко -

ји су за ин те ре со ва ни по се -

ду је ли цен цу, је сте

тра ге ди ја ко ја се у цен тру

на шег гра да до го ди ла у ок -

то бру 2016, ка да су у по жа -

ру у не ле гал ном до му „Оа за

сре ће” у Ули ци Све тог Са ве

по ги ну ле три осо бе, а по -

вре ђе но је њих је да на ест.

За ни мљи во је да је вла сни -

ци тог то ма два пу та пре то -

га за бра њи ван рад на дру ге

две ло ка ци је у гра ду. Она је

на кон што је при зна ла кри -

ви цу, осу ђе на на го ди ну да -

на кућ ног за тво ра.

Јесен живота може бити лепа

Једна од бројних активности у Дому

Целодневна подршка много значи
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ХРОНИКА

С пр вим да ни ма про ле ћа схва -
та мо да смо про те кле зи ме пре -
те ра ли с ко ли чи ном хра не и
да смо за по ста ви ли фи зич ку
ак тив ност. То се од ра зи ло на
ки ло гра ме, али и на то нус ко -
же те ла. Сто га се мно ги ма од
нас у ово до ба го ди не не сви ђа
соп стве ни од раз у огле да лу.

Пра ви пут ка ре ша ва њу ових
про бле ма мо гу ута ба ти пра -
вил на ис хра на и фи зич ка ак -
тив ност. Но за то је по треб но
вре ме, ко је са да не ма мо, јер је
ле то бли зу. На сре ћу, по сто је
и бр за ре ше ња: ин јек ци о на ли -
по ли за и ан ти це лу лит про гра -
ми. Ин јек ци о ном ли по ли зом
не мо же мо ски ну ти мно го ки -
ло гра ма, али мо же мо ре ши ти
„го ру ће про бле ме” на го ми лане

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

Ин стант ре ше ња 
за ви шак ки ло гра ма

Ком пас

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

За два на ест ми ни-тор ти ца: 175

гра ма бра шна, 100 гра ма мар -

га ри на, јед на рав на ка ши чи ца

со ли и де ци ли тар хлад не во де.

На дев: 100 гра ма пан че те,

ве зи ца мла дог лу ка, 50 гра ма

кач ка ва ља (га у де, емен та ле ра

или слич но), 1,5 де ци ли та ра

мле ка, два ја је та и ма ло со ли и

би бе ра.

При пре ма: За ме си ти прх ко те сто од на ве де них са сто ја ка и ста -

ви ти у фри жи дер да се од ма ра око сат вре ме на. У ме ђу вре ме ну

при пре ми ти на дев.

На ма ло уља про пр жи ти сит но сец ка ни мла ди лук, до да ти коц ки -

це пан че те и све за јед но још крат ко пр жи ти. Из ме ша ти ја ја и мле -

ко, до да ти коц ки це кач ка ва ља, а за тим пан че ту и лук ко ји смо прет -

ход но при пре ми ли. За чи ни ти по уку су.

Те сто тан ко раз ви ти и окру глим мо дли ца ма (преч ни ка 10 цм) из -

ва ди ти кру го ве. Мо дли це пре ма за ти с ма ло мар га ри на и по су ти

бра шном, об ло жи ти те стом и из боц ка ти ви љу шком на не ко ли ко ме -

ста.

У сва ку мо дли цу си па ти на дев, али не до кра ја, па ста ви ти да се

пе ку 25–30 ми ну та у рер ни прет ход но за гре ја ној на 200 сте пе ни.

По слу жи ти док су још то пле. 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

Про лећ не тор ти це

у пре де лу сто ма ка, бе да ра, из -
над ко ле на, над лак ти ца... Као
основ на ам пу ла за раз град њу
ма сти ко ри сти се дер ма ста би -
лон, а до да ју се и не ке ак тив -
не суп стан це, по пут си лор га -
ми на, ко је ће учвр сти ти ко жу
и по ди ћи то нус. Основ ни са -
сто јак дер ма ста би ло на је со ја,
ко ја има ве ли ку моћ раз град -
ње ли пи да. Ли по ли тик се убри -
зга ва ин јек ци ја ма, а сам трет -
ман је брз, без бо лан и ве о ма
учин ко вит. По на вља се на три
не де ље и до вољ но је ура ди ти
га у про се ку од два до че ти ри
пу та.

Ан ти це лу лит ма са же и лим -
фне дре на же су не за ме њи ви
трет ма ни у ре ша ва њу про бле -
ма с це лу ли том. Ан ти це лу лит
ма са же је до бро ком би но ва ти
с још не ким трет ма ни ма, као
што су раз не ма ске на ба зи
ал ги, али и крио (хлад ни) и
тер мо (то пли) ге ло ви за убр -
за ње цир ку ла ци је и по кре та -
ње ор га ни зма да из ба ци ток -
си не, а са мим тим и ма сне
на сла ге. Та ко ђе је до бро под -
врг ну ти се трет ма ну ра дио-та -
ла си ма, ко ји за те жу ко жу, ства -
ра ју ћи ко ла ген.

Ме зо те ра пи ја, без об зи ра на
то да ли се ра ди ин јек ци о но
или дер ма ро ле ри ма, да је од -
лич не ре зул та те у бор би с ви -
шком ки ло гра ма и це лу ли том,
као и код за те за ња ко же. За
ово ле то ће мо ис ко ри сти ти бла -
го де ти ко зме ти ке и ме ди ци не,
али ће мо и обе ћа ти се би (и
одр жа ти обе ћа ње!) да ће мо се
здра во хра ни ти и мар љи во тре -
ни ра ти од са да па за на век.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, де ша ва нам се
да се у не ком тре нут ку „трг -
не мо” као из не ког сна и схва -
ти мо да смо, ула жу ћи вре ме,
но вац и труд да стиг не мо не -
где, оста ли у до бро ута ба ном,
уза ном ро ву ко ји на зи ва мо
сво јим жи во том.

Уну тра шњи глас, нај пре ци -
зни ји ком пас ика да кон стру -
и сан, не по гре ши во нас на во -
ди да пра ти мо
смер ко ји од ре -
ђу ју на ше ми сли,
уве ре ња и ак ци -
је. Сви по де ша -
ва мо „ком пас”
ми сли ма, на
осно ву ко јих
пра ви мо уну тра -
шње ски це пу те -
ва ко је би тре ба -
ло да пре ђе мо
ка ко би смо до сти гли циљ што
ис пу ња ва на ша нај ве ћа оче -
ки ва ња. И баш ту не где „за -
ле пи се” игла ком па са, јер
смо убе ђе ни да ра ди мо у сво -
ју ко рист. У ства ри, са мо смо
ве што по де ше ни да се укла -
па мо у оче ки ва ња ко ја дру ги
има ју од нас. Мно га од тих
оче ки ва ња по ста вље на су из
љу ба ви пре ма на ма још кад
смо би ли ве о ма ма ли и та ко
смо по сте пе но на у чи ли да за
лич ни успех про гла ша ва мо
укла па ње у ту ђа ми шље ња.
Нај ду бља уве ре ња на осно ву

ко јих се игла ком па са (не)
по ме ра пред ста вља ју од ред -
ни цу на шег жи вот ног по стиг -
ну ћа. Ако смо се „про бу ди -
ли” из јед но лич ног шу ма сва -
ко дне ви це схва тив ши да смо
за лу та ли у про фе си ју, ве зу,
брак, бо лест, не за до вољ ство...,
до бро је. Са мо буд ни мо же -
мо да на ште лу је мо наш уну -
тра шњи ком пас по се би, а не
по дру ги ма. 
Же ље ни смер ни је ла ко за -
др жа ти и пре ци зна игла на -
шег уну тра шњег во ди ча тре -
ба да бу де под стал ним над -
зо ром на ших осе ћа ња, а не
ми сли. Зна ће мо да смо на
пра вом пу ту јер про на ла зи -
мо пу то ка зе ко је пра ти мо с
ла ко ћом. Уче ње но вих ве -
шти на не пред ста вља нам на -
пор, већ за до вољ ство. Осе -
ћа мо уса гла ше ност са сва -
ком од лу ком ко ју до не се мо
у ве зи са жи во том и уло га ма
ко је же ли мо да пре у зме мо.
Страх усту па ме сто деч јој ра -

до зна ло сти што
се ве што по и -
гра ва ци ље ви -
ма, пра ве ћи их
до сти жним и
ла ко укло пи вим
у пре див ни
фрак тал ко ји
пра ви мо од сво -
јих да на.

Ка да жи -
вот ни ком пас

на ште лу је мо на уче ње, љу бав
и за хвал ност, је ди но о че му
тре ба да во ди мо ра чу на, је -
сте ужи ва ње у кре и ра њу жи -
вот ног пу та ко ји од го ва ра не -
по но вљи вој је дин стве но сти
на шег би ћа. Та да ће мо с ла -
ко ћом чу ти уну тра шњи глас
на шег жи вот ног ком па са и с
пу ним по ве ре њем пра ти ти
емо ци је ко је нас усме ра ва ју
на кре и ра ње да на по ме ри
свог нај бо љег ЈА.

Шта вас (не) по кре ће – ми -
сли или осе ћа ња, од лу ка је,
као и увек, на ва ма.

Шта кажу стручњаци

Уз аде ква тан трет ман
про бле ми с ли цем
мо гу се ре ши ти

При хва ти те се бе и
усвој те здра ве на ви ке

Пу бер тет је је дан од нај бур ни -
јих пе ри о да у жи во ту сва ког
чо ве ка. Про ме не кроз ко је про -
ла зе мла ди не од ра жа ва ју се
са мо на њи хо во рас по ло же ње,
већ су код ве ћи не њих ви дљи -
ве и на ли цу. Бу бу љи це и ак не
уме ју да бу ду упо ран про блем,
ко ји по не кад мо же де ло ва ти
не ре ши во. До но си мо са ве те ко -
зме ти ча ра, дер ма то ло га и пси -
хо ло га ко ји ће вам по мо ћи да
и ви и ва ше ли це за бли ста те.

Има ти бу бу љи це, ак не и оста -
ле про бле ме на ко жи ли ца –
те рет је ко ји мла да осо ба но си
све те же, по го то во у да на шње
вре ме ка да се чи тав жи вот „пре -
но си ужи во” на дру штве ним
мре жа ма. 

При хва ти те се бе

Пре ма ре чи ма пси хо ло га Ма -
ри је До стић, по ја чан осе ћај не -

си гур но сти, не за до вољ ства и
(са мо)де струк ци је ре дов но се
ја вља у овој си ту а ци ји.

– С об зи ром на им пе ра ти ве
да на шњег вре ме на, по ста вља ње
вред но сти на гла вач ке и да ва ње
зна ча ја спо ља шњим, а не уну -
тра шњим ква ли те ти ма, ја сно је
за што мла ди ни су у ста њу да
при хва те про ме не на ко жи као
са став ни део при род не емо тив -
но-хор мон ско-ми са о не олу је, ко -
ја је, ко ли ко год да је сна жна и
не при јат на, као и све у жи во ту,
про ла зна – ка же Ма ри ја До стић.

У же љи да се мо мен тал но
ре ше про бле ма тич не ко же, мла -
ди на сво ју ру ку не смо тре но
ста вља ју на ли це и те ло не про -
ве ре не пре па ра те, чи ме не са -
мо да се про блем не ре ша ва
већ по ста је још из ра же ни ји.

– Пре не го што по сег ну за би -
ло чим за „тре нут но” укла ња ње
не до ста та ка, нео п ход но је да
кон сул ту ју струч ња ке: ну три ци -
о ни сту, ко зме ти ча ра и дер ма то -
ло га. Ако је мла дом чо ве ку не -
мо гу ће да при хва ти се бе и свој
из глед, кон струк тив ни раз го во -
ри с пси хо ло гом мо гу мно го да
по мог ну, јер пра ву ле по ту сва ко
тре ба да по тра жи уну тар се бе –
на гла ша ва Ма ри ја До стић.

Три узро ка

Ко зме ти чар ка Бој ка Ћор лу ка
ка же да се мла да лач ке бу бу -
љи це (acne vulgaris) ја вља ју на
се бо ре ич ној ко жи у пу бер те ту
и ди рект но су по ве за не с по ја -

dogenic”, јер она не за пу ша ва
по ре. Шмин ка се ски да чим
се уђе у ку ћу ка ко би ко жа
диса ла и мо гла да се ле чи и
ре ге не ри ше.

Чест про блем

Дер ма то лог прим. др Све тла -
на Гру бор из Ка би не та за дер -
ма то ве не ро ло ги ју КБЦ Зе мун
от кри ва да су у ње ној сва ко -
днев ној прак си је дан од нај че -
шћих про бле ма упра во ак не,
ко је се ја вља ју код 80–95% адо -
ле сце на та.

– По че так за па ље ња ко ре -
на дла ке и лој них жле зда на -
ста је у пре пу бер тет ском пе -
ри о ду, ка да ан дро ге ни хор мо -
ни над бу бре жних жле зда сти -
му ла тив но де лу ју на лој не
жле зде, а ка сни је то ком пу -
бер те та пол ни хор мо ни јај ни -
ка или те сти са пре у зи ма ју ову
уло гу. Та да се по ја ча но ства -
ра лој – се бум и у ко ре ну дла -
ке на ста је пре те ча ак ни – ми -
кро ко ме дон. У за ви сно сти од
ге нет ске пре ди спо зи ци је, хор -
мон ског ста ту са, на чи на ис -
хра не и не ге ко же, из ми кро -
ко ме до на мо гу на ста ти ко ме -
до ни – отво ре ни или за тво ре -
ни, као нај лак ши об ли ци ак -
ни; или ин фла ма тор ни, за па -
љен ски об ли ци – гно ја ни це,
чво ри ћи или чво ро ви, као нај -
те же вр сте ак ни, ко је, по пра -
ви лу, на кон пре стан ка за па -
љен ских про це са, оста вља ју
ожиљ ке – ка же др Све тла на
Гру бор.

Ак не се нај че шће ја вља ју на
ли цу, ле ђи ма и гру ди ма, а у
20% слу ча је ва мо гу би ти при -
сут не и код же на у од ра слом
до бу. Та да се оне ле че при ме -
ном хор мон ске те ра пи је. У

пубер те ту су мо гућ но сти
лечења број не, а док то ри нај -
че шће пре по ру чу ју ком би но -
ва ну при ме ну ло кал них пре -
па ра та у об ли ку кре мо ва и ге -
ло ва и узи ма ње од го ва ра ју ћих
ле ко ва. Ан ти би о ти ци се у но -
ви је вре ме из бе га ва ју, а док -
тор ка Гру бор об ја шња ва да
раз лог за то ле жи у чи ње ни ци
да бак те ри је раз ви ја ју ре зи -
стен ци ју на ову вр сту ле ко ва,
ко ји ма је ве ли ка ма на и то
што има ју не же ље не ефек те
на чи тав ор га ни зам.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ча ним лу че њем лој них жле зда
под деј ством пол них хор мо на.

– Три су глав на узро ка на -
стан ка ак ни: на сле ђе, пол ни
хор мо ни, као и нер вна и пси -
хо ге на ком по нен та. За њи хо во
ле че ње од пре суд ног је зна ча ја
одр жа ва ње хи ги је не ли ца, ко -
се и це лог те ла, као и сва ко -
днев на не га од го ва ра ју ћим пре -

НА ПРА ВИ ТЕ МАСКЕ ОД ГЛИ НЕ И ОВ СА

Бој ка Ћор лу ка твр ди да нај бо ље ре зул та те код ак но зне ко -

же да ју ма ске на ба зи гли не и ов са, ко је мо же те на пра ви ти

и са ми.

На чи сту су ву ко жу на не си те ма ску од јед не ка ши ке гли -

не и ма ло хлад ног јо гур та (ко ли ко да се на пра ви гу ста сме -

са). Мо же те на пра ви ти и од лич ну ма ску та ко што ће те

уму ти ти ка ши ку ов се ног бра шна с то плим пу но ма сним мле -

ком. Ка да овас на бу бри, уба ци те свеж сок од шар га ре пе.

Ма ске се др же око два де сет ми ну та.

Одржавање хигијене лица је од пресудног значаја

Светлана Грубор

ПСИХОЛОЗИ, ДЕРМАТОЛОЗИ И КОЗМЕТИЧАРИ ВАМ СА ВЕ ТУ ЈУ

РЕ ШИ ТЕ СЕ АК НИ А ДА ВАМ ОЖИЉ ЦИ
НЕ ОСТА НУ ЗА УСПО МЕ НУ

Страну 

припремила 

Драгана
Кожан

За лич ни успех
про гла ша ва мо
укла па ње у ту ђа
ми шље ња.

па ра ти ма. Они тре ба да бу ду
ци ља но на ме ње ни за тај про -
блем и ни ка ко их не тре ба ку -
по ва ти на сво ју ру ку или пре -
ма пре по ру ка ма по зна ни ка, јер
је сва ки ти неј џер при ча за се -
бе – на гла ша ва Бој ка Ћор лу ка.

Струч ња ци су са гла сни да су
у слу ча ју ак ни од ла сци код ко -
зме ти ча ра оба ве зни, јер се са -
мо хи ги јен ским трет ма ном (ко -
ме до ек спре си јом) ли це мо же
очи сти ти ка ко тре ба.

– Под ра зу ме ва се да тре ба
да ода бе ре те струч ног ко зме -
ти ча ра, ка ко вам не би оста ли
ожиљ ци по сле трет ма на. Ипак,
тре ба на по ме ну ти и да по сто је
ак не ра зор ног ка рак те ра, ко је
оста вља ју ожи љак без об зи ра
на то да ли ће те ли це чи сти ти
или не. До бре ре зул та те да ју и
са ли цил на ки се ли на и трет ман
ки се о ни ком. Код те шких об -
ли ка ак ни мо ра ју се уве сти и
ле ко ви, ко је ис кљу чи во пре пи -
су је дер ма то лог. Ни ка ко се не
пре по ру чу је да ти неј џе ри са -
ми ди ра ју ли це, јер та ко мо гу
да ин фи ци ра ју ко жу и да на -
пра ве трај не ожиљ ке. Ис хра на
та ко ђе игра ва жну уло гу, па је
по жељ но да се бар на не ко вре -
ме из ба це сви об ли ци ше ће ра,
за си ће не ма сти, мле ко, чипс,
га зи ра но и бр за хра на – ка же
Бој ка Ћор лу ка.

Она до да је и да би уме сто
пу де ра тре ба ло ко ри сти ти ББ
кре му са озна ком „non come-



ДРУШТВО
Петак, 29. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

9

Ага ма је до ма ћа
живо  тиња у нашем
граду

Љу бав је љу бав! Не зна за гра -
ни це, ге о граф ске и оне дру ге,
а не ки би ре кли да не зна ни за
ра зум! Има, та ко, љу ди ко ји
во ле псе, мач ке, не ки ка на рин -
це, али има и оних што у сво -
јим до мо ви ма чу ва ју за ово под -
не бље нео бич не и рет ке жи во -
ти ње, од ко јих не ке мо гу и да
их по је ду!

Љу би тељ са ла те

Ше сто го ди шњи Ма теј Вуч ко -
вић из До ло ва је нај мла ђи вла -
сник јед не бра да те ага ме по
име ну Ге ко. За оне ко ји не
зна ју, ага ма је гу штер, а Ма -
теј их је за во лео јер су га под -
се ћа ли на ди но са у ру се. За то
су га отац и мај ка ага мом об -
ра до ва ли за Но ву го ди ну. Ова
ми ро љу би ва жи вуљ ка, по ре -
клом из пу сти ња Ау стра ли је,
мо же да по ра сте до по ла ме -
тра у ду жи ну и хра ни се ин -
сек ти ма и цр ви ма ко ји се про -
да ју у пет-шо по ви ма. Је де и
во ће и по вр ће, а про сто обо -
жа ва ру ко лу и ма сла чак. Ма -
те је ва мај ка Сне жа на при ча
да су по ро дич ни при ја те љи у
по чет ку би ли ве о ма ре зер ви -
са ни пре ма њи хо вом из бо ру
љу бим ца, био им је нео би чан,
али су сви по сле не ког вре ме -
на же ле ли да Ге ка др же у ру -
ка ма и да га ма зе, у че му он
уме да ужи ва.

Дла ка ви и отров ни

Иван Кр стић (25), си стем ад -
ми ни стра тор из Пан че ва, ка -
же да се за те ра ри сти ку – чу -
ва ње кућ них љу би ма ца у ста -
кле ним ку ти ја ма – за ин те ре -
со вао на кон сред ње шко ле.

– По чео сам да жи вим сам,
а ви кен ди ма сам ишао ку ћи,
па сам тра жио љу бим ца ко ји
не зах те ва пре ви ше оба ве за.
Та ко сам от крио па у ко ве. Са -
да имам два де сет та ран ту ла
(ве ли ки па у ци, од ко јих не -
ки мо гу да бу ди вр ло
отров ни – прим. нов.) и
сва ка има за се бан пла -

сти чан те ра ри јум – при ча нам
Иван. И он има ага му, ко ју је
ку пио од уз га ји ва ча из
Крушевца.

По што је у Пан че ву из бор
хра не за ег зо тич не жи во ти ње
оску дан, Иван га ји и гва јан ске
бу ба шва бе, ко ји ма хра ни сво је
ве ће љу бим це. Ка же да је са мо
јед ном имао ма ли про блем са
жи во ти ња ма ко је чу ва, кад му
је по бе гао па ук. Сре ћом, бр зо
је ус пео да га ухва ти.

Љу бав на ме тар

Тр гов ки ња Ива на Морар (21)
Бе о гра ђан ка је ко ја већ две

го ди не жи ви у Пан -
че ву са сво јим мом -
ком Мар ком Бо -
жовићем. Он јој је
пре го ди ну и по по -
кло нио Ло лу, лоп та -
стог пи то на. Ове зми -
је, по ре клом из
Афри ке, ни су отров -
ни це, ла ко се одр жа -
ва ју и вр ло су пи то -
ме. На ра сту до ме -
тар и по, а во ле то -
плу среди ну.

– Зо ву се лоп та сти
пи то ни за то што се,
ка да се упла ше,
склуп ча ју у лоп ту. Та -
да са кри ју гла ву и
ши ште ка ко би се
одбра ни ле – ка же
вла сни ца.

Пи то ни жи ве до
пет на ест го ди на, па
се Ло ла још сма тра

мла дом зми јом. Хра ни се ми -
ше ви ма ко је ње ни вла сни ци
на ба вља ју од од га ји ва ча у Бе о -
гра ду (сто ди на ра ко мад). Са -
да је де че сто, јед ног ми ша не -
дељ но, јер још увек ра сте, али
кад по ра сте, узи ма ће са мо је -
дан оброк ме сеч но.

– Ја не мо гу да опи шем ко -
ли ко се ле по осе ћам кад сам с
њом. Она ме та ко сми ру је. Др -
жим је у ру ка ма, она се ма зи,

па поч не да пу зи, за -
ву че ми се у џеп

или под ма ји -
цу..., он да је
пу стим да
ма ло иде
по на ме -
шта ју или
ку да већ

же ли – ка же
Ива на.
П р и  з н а  л а

нам је да се љу ди
ипак по ма ло пла ше
Ло ле. До са да јој је
бе жа ла три пу та: два
пу та су нео пре зно
оста ви ли те ра ри јум
отво рен, а тре ћи пут
је зми ја, још вр ло ма -
ла, на шла пу ко ти ну...
На ла зи ли су је ис под
ре га ла, па под сто -
лом и на фи ку су.

Ни су без о па сне

Је дан од нај стра стве -
ни јих љу би те ља ег -
зо тич них, ди вљих

жи во ти ња је Да мир Ка пе та -
но вић (35), ко ји се те ра ри -
сти ком ба ви већ је да на ест
годи на. У овом тре нут ку по -
се ду је ка ме ле она, два бур ман -
ска и ви ше лоп та стих пи то -
на, јед ну кор ња чу и па па га ја

ару по име ну Ханс. У реп ти ле
се за љу био као кли нац, пре ко
цр та них фил мо ва о ди но са у -
ру си ма, а као ти неј џер је на -
ба вио сво ју пр ву зми ју – бур -
ман ског ал би но пи то на, ду гог
пре ко два ме тра. При зна је да
то ни је био баш до бар из бор
за по чет ни ка, али до бро се
сна шао. Сво је жи во ти ње чу ва
у по себ ној про сто ри ји у
породич ној ку ћи, а по ма жу
му је да на е сто го ди шња ћер ка
Ма ша и пе то го ди шњи син
Вукша.

Од пре две го ди не има ју и
не ко ли ко лоп та стих пито на,
па па га ја..., а кор ња ча је би ла
кућ ни љу би мац Ма шиног оде -
ље ња у ОШ „Ва са Жив ко вић”.

Да мир сам га ји па цо ве ко -
ји ма хра ни сво је жи во ти ње,
што знат но сма њу је тро шко ве
чу ва ња, али бри га о реп ти ли -
ма ни ка да му ни је би ла
проблем.

– Зми је има ју спе ци фи чан
го вор те ла и тре ба по зна ва ти
ова кву вр сту да би сте зна ли
шта с њом мо же те, а шта не.
Ја их не бих свр стао у бе за -
зле не. Ипак су то ди вље жи -
во ти ње, ко је уз од го ва ра ју ћу

па жњу по ста ју пи то ме – рекао
је Да мир.

Ме на же ри ја за бе бу

Де јан Ђу ка но вић (29) за вр шио
је Ма шин ску шко лу и ба ви се
по пра вља њем ра чу на ра. Отац

је ше сто ме сеч не бе бе, а у ду -
ши стра стве ни љу би тељ ег зо -
тич них жи во ти ња. Тре нут но у
по ро дич ној ку ћи чу ва че ти ри
бур ман ска пи то на, та ран ту лу,
бра да ту ага му, па па га ја ару по
име ну Рио, ри би це, а у дво ри -
шту пса дал ма тин ца и јед ну
мач ку. На гла ша ва да су све жи -
во ти ње ко је тре нут но по се ду је
ле гал но у ње го вом по се ду и да
је њи хо во чу ва ње у кућ ним
усло ви ма до зво ље но.

Нео бич не жи во ти ње је за во -
лео још као ма ли и не ка да је

имао мно го ви ше вр ста у свом
до му. Ра ни је, кад ни су мо гли да
се ку пе, хва тао је зми је и па у ко -
ве и до но сио ку ћи да их чу ва.

Ње го ви при ја те љи нај ви ше
се бо је та ран ту ле, а Де ја но ва
бе ба нај бур ни је ре а гу је на па -
па га ја – ње го ве бо је јој увек из -
ма ме ши рок осмех. За др жа ње
свих ових жи во ти ња ни су нео -
п ход на ве ли ка сред ства јер хра -
на за њих ни је ску па. Нај ве ћи
„по тро шач” је Рио, ко ји во ли
во ће, ора хе, ле шни ке, ба на не
и ја ја. Та ко ђе, тра жи па жњу и
игру – он је је дан ве о ма ак ти -
ван члан по ро ди це.

Мир ја на Ма рић

Јед но га да на
Бру но се вра -
ћа ку ћи и за -
ти че кућ ну по -
моћ ни цу ка ко
па ку је ње го ве
ства ри у ко фе -
ре. Ње гов отац
је до био уна -
пре ђе ње и са -
да чи та ва по -
ро ди ца мо ра
да се се ли из
Бер ли на у но -
ву ку ћу, у ко -
јој не ма с ким
да се игра и чи ме да се за ба -
ви. Ме ђу тим, по ред ку ће се
на ла зи јед на ду гач ка, ви со -
ка огра да иза ко је жи ве нео -
бич ни љу ди у пру га стим
пиџа ма ма.

Бру но же ли да
по ста не ис тра жи -
вач ка да по ра сте
и за то тра га за
но вим аван ту ра -
ма. Та ко упо зна -
је јед ног де ча ка,
вр шња ка ко ји
жи ви с дру ге
стра не огра де, а
нео бич но и
искре но при ја -
тељ ство од ве шће
га у је дан за ње га
пот пу но не по знат
свет. А ви – ви

ће те по ћи на не за бо рав но пу -
то ва ње с Бру ном и, пре или
ка сни је, сти ћи ће те с њим до
огра де. На да мо се да ни ка да
не ће те мо ра ти да пре ска че те
та кву огра ду.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас шта за вас
зна чи фра за не по пра вљи ви
ро ман тик. „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 „Не по -
пра вљи ви ро ман тик” Френ ка
Та ли са 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:

„Мо ја ком ши ни ца је не по -
пра вљи ви ро ман тик, јер упр -
кос га ла ми ко ја сва ко ве че до -
пи ре из њи хо вог ста на, твр ди
да је њен муж во ли и да је ди -
ван, осим кад ма ло по пи је.
Што је сва ког да на.” 064/1607...

„Ка да је реч о слат ки ши -
ма, ту сам не по пра вљи ви ро -
ман тик – на про сто их обо жа -
вам и не мо гу и не же лим да
их се од рек нем.” 063/3234...

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 че сто се се ћа ју не -
ких из гу бље них љу ба ви. Они
ће осво ји ти по је дан при ме -
рак књи ге „Из гу бље но до ба
љу ба ви и сне га” Џе ни фер Лам.

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:

„По ми слим че сто. Али у
тим ми сли ма љу ба ви су и да -
ље из гу бље не, јер схва тим да
су они из гу би ли ме не.”
063/3750...

„Ни ка да. То ли ко су из гу бље -
не да их не мо гу про на ћи ни у
сво јим се ћа њи ма.” 060/5664...

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

Д. К.

Два читаоца који до среде, 3. априла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико
добро памтите важне датуме?”, наградићемо по једним при-
мерком књиге „Десети децембар” Џорџа Сондерса. Најзани-
мљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчев-
ца”, 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.

Док пише о класа-
ма, сексу, љубави,
губитку, послу,
очају и рату, Сон-
дерс даје пресек
савременог дру-
штва. Ове приче се
баве великим пи-
тањима и истражу-
ју нашу моралност,
постављају питања
о томе шта нас чи-
ни добрим и шта
нас чини људима.

Прва прича, „По-
беднички круг”,
мучна је и брутална прича о
нападу и покушају отмице јед-
не младе девојке. Проза је бес-
прекорна, а ужас постаје ства-
ран јер нам Сондерс не дозво-
љава да скренемо поглед. Ау-
тор нам јасно даје до знања да

ослобођење, ако
до њега дође, не-
ће излечити бол
због свега што се
већ догодило.

За нијансу
мање мрачна, али
емоционално јед-
нако упечатљива
је насловна при-
ча, у којој усамље-
ни дечак, с буј-
ном маштом, од-
лази у шетњу у
потрази за прили-
ком да изведе не-

ко херојско дело. Једном је
умало успео у томе, када је
спасавао ракуна. На крају, де-
чак успева да донесе неку вр-
сту спасења другој особи, али
то не изгледа онако како се
он надао.

„Десети децембар”
Џорџа Сондерса

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Де чак у пру га стој
пиџа ми” Џо на Бој на

Два чи та о ца ко ји до сре де, 3. апри ла, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Ко ја је
нај лу ђа пи џа ма ко ју сте но си ли?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Де чак у пру га стој пи џа ми” Џо на Бој на.
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

Изгубљени у сећању

Дамир Капетановић

Дејан Ђукановић

Матеј Вучковић

Ивана Морар

Иван Крстић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ ГА ЈЕ НЕО БИЧ НЕ ЖИ ВО ТИ ЊЕ

ЉУ БАВ НЕ ЗНА ЗА ГРА НИ ЦЕ
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НАШ ГОСТ: ЗО РАН ЈО ВА НО ВИЋ ЈУС, АКА ДЕМ СКИ СЛИ КАР

ПАН ЧЕ ВО ИМА ДУ ШУ, ТУ ЈЕ НЕ ГДЕ

ау то мо бил „спа чек”, пу ту је…,
а он да је то би ло нор мал но.
По чет ком осам де се тих до био
сам спе ци јал ну на гра ду за пор -
трет ну ка ри ка ту ру „Пјер”, за -
тим на гра ду УЛУ ПУДС-а на
Ок то бар ском са ло ну, и оти шао
у Па риз.

l У ва шим би о гра фи ја ма
стоји да сте у Фран цу ској са -
ра ђи ва ли с та мо шњим ча со пи -
си ма и ве ли ким свет ским
филм ским ку ћа ма, као што су
„20th Century Fox” и „Colum-
bia Pictures”...

– У Фран цу ску сам оти шао
да из ла жем и ни сам ни по ми -
шљао да ћу та мо оста ти. На из -
ло жби су се по ја ви ли љу ди ко -
ји су ме пи та ли да ли бих хтео
да са ра ђу је мо. То је зна чи ло
да тре ба да оста нем го ди ну да -
на. При стао сам. Био је то ча -
со пис „Па ри мач”. Та ко је све
по че ло. Ка да јед ном ра ди те за
„Мач”, он да мо же те и за све
дру ге. Ме ни је Па риз, град у
ко ме је „из ми шљен” пла кат, у
том пе ри о ду из гле дао као ве -
ли ка сли ков ни ца. Све је би ло
при ла го ђе но ве ли ком фор ма -
ту. Бил бор ди по ули ца ма, згра -
да ма, ме троу… Кре и ра ње
филм ских пла ка та та да је би -
ло по себ но за ни ма ње. Ни је би -
ло ком пју те ра и све се цр та ло
и сли ка ло руч но, ко ри стио се
ле тра сет и на осно ву тог ори -
ги на ла су се штам па ли пла ка -
ти. Имао сам ути сак да је све
мо гу ће ако же лиш и умеш. Без
ве за и „по мо ћи”. Са да је,
нажалост, си ту а ци ја са свим
дру га чи ја.

l До би ли сте и „Це за ра”
Фран цу ске филм ске ака де ми -
је за нај бо љи филм ски пла кат
за „Сма раг дну шу му” Џо на
Бор ме на, на гра де за кам па ње
фил мо ва „Ам бис” Џеј мса Ка -
ме ро на (1988), „Ди на” Деј ви -
да Лин ча (1988) и „Кад је Ха -
ри срео Се ли” Бо ба Реј не ра
(1989)... Ко ли ко су вам та при -
зна ња би ла зна чај на та да, а
ко ли ко вам зна че са ове вре -
мен ске дис тан це?

– Не скром но би би ло ре ћи
да ми ни је зна чи ло. Је сте, али

ви ше као под сти цај да идем
да ље. Ка да сте сло бо дан умет -
ник, сва ки за вр ше ни по сао је
као да сте оста ли без по сла. За
сле де ћи се тре ба по но во так -
ми чи ти с дру гим умет ни ци ма
и ре клам ним аген ци ја ма.

Ве ли ки про фе си о на лац и ви -
ше стру ко та лен то ва ни умет ник
Зо ран Јо ва но вић Јус до се лио
се у наш град пре два де сет го -
ди на. Сли кар по обра зо ва њу,
још као осно вац је по чео да
цр та и илу стру је но ви не за де -
цу, ка сни је и „Џу бокс”, у чи јем
је по кре та њу уче ство вао. Сли -
кар ство га је у јед ном тре нут ку
од ве ло у Фран цу ску, где је ра -
дио у нај ве ћим ча со пи си ма и
филм ским ку ћа ма. До бит ник
је број них до ма ћих и свет ских
при зна ња.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка да сте до шли
у Пан че во и ко јим по во дом?

ЗО РАН ЈО ВА НО ВИЋ ЈУС:
Ро ђен сам у Гор њем Ми ла нов -
цу, а у Пан че во сам до шао 1997.
Та да сам, на и ме, упо знао бу -
ду ћу су пру гу, ко ја је Пан чев ка.
У то вре ме сам жи вео и ра дио
у Па ри зу и одр жа вао ве зе с Бе -
о гра дом, а Пан че во се ту „емо -
тив но уба ци ло” и с вре ме ном
по ста ло мој град.

l Пан чев ци вас нај че шће
сре ћу с фо то-апа ра том, а ви
сте за пра во ака дем ски сли кар.
Да ли мо же те да нам ис при ча -
те ка ко је те кла ва ша сли кар -
ска ка ри је ра? А ка да је фо то -
гра фи ја ушла у ваш жи вот?

– Ни на шта од оно га што
сам у жи во ту ра дио, ни сам гле -
дао као на ка ри је ру. Јед но став -
но, био сам зна ти же љан и во -
лео то што ра дим. Мо рам да
на гла сим да од за вр шет ка сред -
ње шко ле жи вим од по сла ко -
јим се ба вим и да сам це лог

жи во та сло бо дан умет ник. То,
с дру ге стра не, зна чи да ни кад
ни је би ло опу шта ња и да је
„бор ба” би ла трај но ста ње. Сли -
као сам и из ла гао, али то ни је
би ло мо је је ди но ин те ре со ва -
ње. Сли као сам кад ми се сли -
ка ло, али сам исти та кав од нос
имао и пре ма ка ри ка ту ра ма,
цр та ном фил му, илу стра ци ја -
ма, пла ка ту, фо то гра фи ји… Фо -
то гра фи ја је озбиљ ни је ушла у
мој жи вот кроз фо то-сек ци ју у
„Деч јим но ви на ма” (не дељ не
но ви не за де цу ко је су из ла зи -
ла у Гор њем Ми ла нов цу, а би -
ле вр ло по пу лар не у це лој зе -
мљи – прим. нов.) 1971/72. го -
ди не. Од та да, а по себ но по -
след њих три де се так го ди на,
увек но сим фо то-апа рат са со -
бом.

l Зна ча јан је по да так да сте
би ли укљу че ни у ства ра ње ма -
га зи на „Џу бокс” и да сте са ра -
ђи ва ли са ча со пи сом „Ду га”.
Шта сте све ра ди ли за њих и
ка ква вас се ћа ња ве зу ју за то?

– По ме нуо сам „Деч је но ви -
не” из Гор њег Ми ла нов ца. Ту
сам још као осно вац по чео да
цр там и об ја вљу јем илу стра -
ци је у ра зним њи хо вим из да -
њи ма, а ка сни је и у „Џу бок су”,
та ко ђе њи хо вом из да њу. Цр тао
сам му зи ча ре те епо хе, нај че -
шће у ка ри ка ту ри. С Пе цом
По по ви ћем сам још, по од ла -
ску из „Џу бок са”, ра дио за
„Здра во” и „Ин тер вју”, по том
за „Ду гу”... У то вре ме та кве
ства ри су би ле мо гу ће. Да нас
је не за ми сли во да не ко уз ре -
дов но сту ди ра ње још и ра ди, и
да од то га нор мал но жи ви, купи

Много пу та не успеш. Не чи ји
ту ђи рад бу де при хва ћен. То
је би ла од лич на „ве жба” за об -
у зда ва ње ега. По сле фран цу -
ских филм ских ку ћа Хо ли вуд
је био ло гич на ета па. Го ди на -
ма сам ра дио на ре ла ци ји Па -
риз – Лос Ан ђе лес или Њу -
јорк. Но ва ис ку ства, но ви при -
ступ по слу и ути сак да тр чи те
за во зом ко ји ни ка да не ста је.
Ако сте умор ни, за ме не су
спрем не и са мо то че ка ју. Ни -
шта не сме ста ти. Све је ро ба,
све се тро ши – и при зна ња и
ви са ми. Јед ног мо мен та сам
схва тио да сам по чео да гу -
бим оно од че га је све по че ло,

љу бав пре ма оно ме што ра -
дим. Ре као сам у се би: за у ста -
ви те, ја ов де си ла зим! На шао
сам ку ћу-ате ље у Нор ман ди -
ји, на ушћу Се не у Ла манш, и
вра тио се на не ко вре ме сли -
кар ству. Би ло је то све оп ште
пу ње ње ба те ри ја. Та да сам
схва тио ко ја ми је на гра да нај -
ви ше зна чи ла у жи во ту. Би ла
је то др ве на ку ти ја, ка кву ни -
ка да до та да ни сам ви део, пу -
на тем пе ра са чет ки ца ма као
на гра да за пе де сет об ја вље них
ра до ва у из да њи ма „Деч јих но -
ви на”. Имао сам та да пет на -
ест го ди на.

l У Фран цу ској сте се ба ви -
ли ор га ни за ци јом кул тур них
ма ни фе ста ци ја, а у Ср би ји сте
би ли са вет ник ми ни стра про -
све те. Ко ли ко се ова ис ку ства
раз ли ку ју и че му су вас она
нау чи ла?

– Ако се та ко мо же ре ћи, ја
сам цео жи вот про вео у то ме
што на зи ва мо кул ту ра. Кул ту -
ра је је дан од уни вер зал них пој -
мо ва, бар у Евро пи. И вр ло ши -
рок по јам. Об у хва та кул ту ру
жи вље ња, оп хо ђе ња, то ле ран -
ци је, по што ва ња, са мо по што -
ва ња, па пре ко обра зо ва ња, до
од ла ска у по зо ри ште, га ле ри ју
или кон церт. То је исто сву да.
Да смо ми на Бал ка ну има ли
ви ше кул ту ре, жи вот би нам
да нас био дру га чи ји. У Мини -
стар ство про све те ме је по звао

та да шњи ми ни стар проф. То -
ма Јо ва но вић да му по мог нем
око не ких ства ри у ве зи са Уни -
вер зи те том умет но сти, као и
оста лих умет нич ких шко ла.

l Ка ко вам из гле да кул тур -
на сце на у Пан че ву?

– Ка да су вре ме на те шка,
кул ту ра је пр ва на уда ру и умет -
ност по чи ње да би ва „не што
без че га се мо же”. Ту жно је,
али је на жа лост та ко. Упр кос
све му пан че вач ка кул тур на сце -
на је зна чај ни ја и обим ни ја не -
го што то на ма из гле да. Мо -
жда Пан че во за слу жу је ви ше
ак тив них му зеј ских и га ле риј -
ских про сто ра, мо жда за слу -
жу је и по зо ри ште, али је си -
гур но да пан че вач ка кул тур на
сце на за слу жу је ви ше пу бли -
ке. Пан че во је има ло и има по -
је дин це ко ји су пре да но ра ди -
ли у кул ту ри. Али но вац је увек
и сву да про блем. Јер, кул ту ра
зах те ва ула га ња, а уло же но се
не вра ћа на уо би ча јен на чин,
као код дру гих ин ве сти ци ја. По
пра ви лу, не ма нов ца за све што
је по треб но јед ном гра ду, па се
у та квој си ту а ци ји по сту па по
прин ци пу при о ри те та, а он да
кул ту ра стра да... Жи ви мо у вре -
ме ну ка да „ни шта не ма џа бе”
и ка да ви ше не ма пра вих ме -
це на. Реч спон зор не мо гу да
ко ри стим јер је то ли ко су прот -
на кул ту ри и ни ка ко не под ра -
зу ме ва љу бав пре ма не че му.
Кул ту ра ди рект но ути че на ни -
во све сти, за то при од лу чи ва -
њу о њој мо ра мо да се пи та мо:
да ли нам је свест по треб на?

l Да ли пра ти те рад пан че -
вач ких умет ни ка и ко ји
сегмент умет но сти вам се чи -
ни нај про дук тив ни јим? Има
ли про сто ра за на пре дак и
побољ ша ње?

– Пра тим, на рав но. Пан че во
је има ло и има од лич не умет -

ни ке. Глум це, му зи ча ре свих
жан ро ва, сли ка ре, ва ја ре, фо -
то гра фе, ви зу ел не „про јек тан -
те” – ка ко ја у ша ли зо вем оне
ко ји из ла жу про јек те – и још
мно го дру гих. Ко је нај про дук -
тив ни ји, а ко нај ква ли тет ни ји,
то на кра ју вре ме по ка же. Про -
сто ра за на пре дак увек има.
Тре ба да се тру ди мо да оно што
ства ра мо ма ње ли чи на дру ге
„трен до ве” из све та, јер нас ни -
ко не ће це ни ти због то га што
смо исти, или смо ко пи ја, већ
због оно га што има мо лич но и
дру га чи је.

l Ко ли ко се Пан че во про -
ме ни ло од ка да сте се до се ли -
ли и на ко ји на чин?

– Пр во што ми па да на па -
мет, је сте да се цен тар гра да
не ка ко ис пра зно. Ис пра знио
се од љу ди и про дав ни ца по -
треб них и ква ли тет них ства -
ри. При јат но је про ше та ти ули -
ца ма са сре ђе ним фа са да ма,
за ни мљи вим из ло зи ма и по -
пло ча ним ули ца ма ис под ве -
ли ких кро шњи… Ка да је то га
све ма ње или кад не ста не, не -
ма ни љу ди. Оп ко ли ла нас је
пла сти ка, окру жи ло нас је јеф -
ти но. Од хра не, гар де ро бе, па
до раз ми шља ња. А опет, ду ша
је ту не где и има је. Пан че во
је као му са во де те, али
шармант но и во ли те га јер је
ва ше.

Мир ја на Ма рић

Зоран Јовановић Јус

После свих признања
у Паризу и Холивуду
схватио сам да ми је у
животу највише
значила награда коју
сам добио од „Дечјих
новина” кад сам имао
петнаест година –
дрвена кутија, какву
никада до тада нисам
видео, пуна темпера
са четкицама.

Пан че во је као му са во
де те, али шар мант но и
во ли те га јер је ва ше.

СПО МЕН-КОМ ПЛЕКС „СТРА ТИ ШТЕ”

Да не ви ни ни ка да
више не страдају

Спо мен-ком плекс „Стра ти -
ште”, ме сто се ћа ња на хи ља -
де Је вре ја, Ср ба и Ро ма ко је
су не мач ки фа ши сти стре ља -
ли то ком Дру гог свет ског ра -
та, не дав но је, по сле мно го
го ди на то ком ко јих је био
уни шта ван, об но вљен и вра -
ћен у пр во бит но ста ње.

Про те клих го ди на о „Стра -
ти шту” се че сто из ве шта ва -
ло, али углав ном у не га тив -
ном кон тек сту. Тек сто ви о том
спо ме ни ку об ја вљи ва ни су ис -
кљу чи во по сле пљач ки са ку -
пља ча се кун дар них си ро ви -
на, ко ји су зло у по тре бља ва ли
то што на спо ме ни ку и у ње -
го вој око ли ни ни је би ло осве -
тље ња, ни ти би ло ка квог обез -
бе ђе ња. Ко ри сте ћи то, они су
се кли брон за не де ло ве спо -
ме ни ка, од но си ли их и пре -
про да ва ли.

Тре ба оче ки ва ти да се то
ви ше не ће по на вља ти. На овај

спо ме ник је по ста вље на пло -
ча на ко ју се по ла жу вен ци,
укра де на брон за је вра ће на
сву да где је ра ни је ста ја ла, а
по ред осве тље ња, ин ста ли ра -
но је и осам ка ме ра за ви део-
над зор. По ста вље на су и два
де ла спо ме ни ка са зад ње стра -
не, ко ја је та ко ђе би ла оште -
ће на.

Ми ни стар ство за рад уло -
жи ло је че тр на ест ми ли о на
ди на ра у об но ву „Стра ти шта”,
а ка ко је на ја вље но, пла ни -
ра се и пре у ре ђе ње пла тоа
ис пред спо ме ни ка, ам фи те -
а тра иза ње га и при ступ ног
пу та. Над ле жни су на ја ви ли
и да ће па тро ле по ли ци је че -
шће оби ла зи ти то ме сто, што
би тре ба ло да до дат но од -
вра ћа ло по ве од кра ђе и ван -
да ле од скр на вље ња овог спо -
мен-обе леж ја.

„Стра ти ште” је то ком Дру -
гог свет ског ра та би ло јед но
од нај ве ћих на ци стич ких гу -
би ли шта на те ри то ри ји бив -
ше Ју го сла ви је, с об зи ром на
то да су не мач ки вој ни ци на
ње му стре ља ли око 12.000 Је -
вре ја, Ср ба и Ро ма то ком Дру -
гог свет ског ра та.

На ци сти су их ту до во ди ли
ка ко с те ри то ри је Пан че ва и
ју жног Ба на та, та ко и из бе о -
град ских кон цен тра ци о них
ло го ра „Ба њи ца”, „То пов ске
шу пе” и „Сај ми ште”. По ред
му шка ра ца, не мач ки вој ни -
ци су на Стра ти шту уби ја ли
и же не и де цу, са мо због

њихове ве ре и на ци о нал но -
сти. Тач ни по да ци о бро ју
стре ља них и њи хо ви лич ни
по да ци ни дан-да нас ни су по -
зна ти и њи хов иден ти тет се,
по све му су де ћи, ни ка да не -
ће утвр ди ти.

Кра јем Дру гог свет ског ра -
та на ци сти су хте ли да уни -
ште и за мет ну све тра го ве зло -
чи на ко је су по чи ни ли, па су
спа љи ва ли ле ше ве стре ља них
и па ли ли спи ско ве с њи хо -
вим лич ним по да ци ма. Не ма
сум ње да су то учи ни ли и са
стре ља ни ма на Стра ти шту.

На осно ву по да та ка ко је су
при ку пи ли чла но ви Је вреј ске
за јед ни це, мо же се ре ћи да
су Је вре ји ко ји су пре по чет -
ка Дру гог свет ског ра та
живели у Ср би ји, нај ви ше
стра да ли у Пан че ву.

Оста ло је за бе ле же но да су
њи хо ва стре ља ња на Стра ти -
шту тра ја ла по цео дан, с крат -

ким па у за ма. На ци сти су их
оба вља ли ме ха нич ки и без
има ло емо ци ја, као да ру тин -
ски ра де не ки оби чан по сао,

а не да је у пи та њу уби ја ње
не ду жних љу ди.

На жа лост, по след њих го -
ди на се ћа ње на не ви не жр тве
Дру гог свет ског ра та све ви -
ше бле ди, што ни је до бро.
Спо ме ник „Стра ти ште” до -
при но си ево ци ра њу успо ме -
на на тра гич не до га ђа је из
про шло сти и по ма же да се
они ви ше ни ка да не по но ве.
Због то га је зна чај овог спо -
ме ни ка не мер љив.

М. Г.

Ерик ле Рој, Седрик Клапиш, Абас Кјаростами,
Клаудија Кардинале и Зоран Јовановић Јус 

на додели награде за допринос филмској индустрији

Текстови о овом
споменику
објављивани су
искључиво после
пљачки сакупљача
секундарних
сировина, који су
злоупотребљавали 
то што на споменику
није било
осветљења, нити
било каквог
обезбеђења.

Спомен-комплекс „Стратиште”



Поред Новог Села, у којем је
озбиљна музика одавно нор-
мална појава, класика се слу-
ша и у Качареву. Тако је, по-
водом доласка пролећа, тамо-
шњи Дом културе у четвртак,
21. марта, уприличио концерт
под називом „Цветне пахуље”,
када je наступио дуо „Флорал”.

Реч је о прекаљеним умет-
ницама: Стана Крстајић је фла-
уту усавршавала, након пост-
дипломских студија на ФМУ
и на Краљевском колеџу за
музику у Манчестеру, док је
харфисткиња Милена Стани-
шић по окончању основних
студија у нашем главном гра-
ду магистрирала у Минхену.

Ове признате и награђива-
не београдске музичарке из-
веле су десетак композиција
страних и домаћих аутора,
завршно с нумером Вилија
Хеса – „Игре вила”. Заједнич-
ко за њих је да су одисале
пролећном ведрином, на шта
су Качаревци, који су у со-
лидном броју испунили салу
Дома омладине, одлично
реаговали.

Ба нат ски Бре сто вац: ЈКП
„Ком брест” за по чео је ко ше ње
и кр че ње ста рог ка то лич ког
(не мач ког) гро бља. У ор га ни -
за ци ји удру же ња „Зе ле ни мост”,
у не де љу, 24. мар та, ску пља но
је сме ће на оба ли По ња ви це.
На став ни ци и уче ни ци основ -
не шко ле бо ра ви ли су од 20.
до 25. мар та у сло ве нач ком ме -
сту Ви де му код Пту ја.

Ба нат ско Но во Се ло: За јед ни -
ца Ру му на Ср би је ор га ни зо ва -
ће кон церт са ста ва „Дој на Ти -
ми шу луи” из Те ми шва ра у су -
бо ту, 30. мар та, од 19 са ти, у
ха ли спор то ва. На род ни ор ке -
стар До ма кул ту ре го сто ва ће у
пе так, 29. мар та, на те ле ви зи -
ји „Пр ва”, у еми си ји „150 ми -
ну та” код Де ја на Пан те ли ћа.

До ло во: Смо тра ов но ва у ор -
га ни за ци ји Удру же ња ов ча ра
одр жа на je у су бо ту, 23. мар та,
у дво ри шту Ме сне за јед ни це.
Ау ди ци ја за Деч ји фе сти вал
Ру му на из Вој во ди не би ће одр -
жа на у су бо ту, 6. апри ла, од 10
са ти, у про сто ри ја ма шко ле;
за ин те ре со ва ни мо гу да се ја -
ве До му кул ту ре.

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 на деч јем игра -
ли шту у пар ку по ста вље не су
две но ве спра ве (сфер на вр те -
шка и љу ља шка гне здо), као и
клу пе на че ти ри ло ка ци је у
цен тру. Пре да ва ње на те му
„Пре ра да по вр ћа, во ћа и ме са
на ма лим га здин стви ма” би ће
одр жа но у че твр так, 28. мар -
та, од 19 са ти, у са ли „Гранд”,
у ор га ни за ци ји Ин сти ту та за
еко но ми ку по љо при вре де и ло -
кал ног удру же ња по вр та ра, ко -
је ће у не де љу, 31. мар та, у До -
му кул ту ре има ти ре дов ну го -
ди шњу скуп шти ну.

Ива но во: Основ на шко ла „Мо -
ша Пи ја де” ор га ни зо ва ла је оп -
штин ско так ми че ње „Чи та ли -
ћи 2019”, на ко јем су, по ред
до ма ћи на, уче ство ва ли уче ни -
ци из Омо љи це и Стар че ва.
ФК „Стре ла” је игра ла не ре -
ше но без го ло ва с „Ба ран дом”.

Ја бу ка: Сме тли ште на до мак
гро бља на из ла ску из се ла ка

Гло го њу очи шће но је уз по -
моћ при ват ног ау то-пре во -
зни ка „Злат ко вић”, по на ло -
гу Ме сне за јед ни це. ЈКП
„Вод-ком” је уре ђи вао зе ле -
не по вр ши не на по те зу од Ја -
бу ке до Стра ти шта, а то ку
не де ље би ће по ста вље на др -
ве на деч ја ку ћи ца у пар ку у
цен тру се ла, док ће на ви ше
ло ка ци ја би ти по са ђе ни си -
бир ски бре сто ви.

Ка ча ре во: Дом кул ту ре je
обележиo по че так про ле ћа у
че твр так, 21. мар та, у До му
омла ди не, кон цер том под на -
зи вом „Цвет не па ху ље”. Два
да на ка сни је у про сто ри ја ма
удру же ња „Вар дар” одр жа на
је ма ни фе ста ци ја под на зи -
вом „Ка ча рев ци про ле ћу”, на
ко јој су уче ни ци из ка ча ре -
вач ке и ја буч ке шко ле ре ци -
то ва ли пе сме. За ин те ре со ва -
ни гра ђа ни мо ћи ће бес платно
да оба ве ул тра звук штит не жле -
зде и дру ге пре гле де у су бо ту,
30. мар та, у 8 са ти, у про сто -
ри ја ма Ме сне за јед ни це.

Омо љи ца: По ста вља ње тар -
тан-под ло ге на ру ко мет ним и
ко шар ка шким те ре ни ма у
школ ском дво ри шту кре ну ће
с тем пе ра ту ра ма од пре ко 15
сте пе ни, а тим по во дом шко -
лу је по се ти ла чла ни ца Град -
ског ве ћа за про све ту Та ња Бо -
жић. Ре дов на го ди шња скуп -
шти на УСР-а „Ша ран” би ће
одр жа на у не де љу, 31. мар та,
од 11 са ти, у До му кул ту ре.

Стар че во: Вла ди мир Зо рић из
Бе о гра да из ла же аква ре ле у
че твр так, 28. мар та, од 19 са -
ти, у га ле ри ји „Бо ем”. Дом кул -
ту ре при во ди кра ју при пре ме
за ма ни фе ста ци ју „Април ски
да ни књи ге” (од 11. до 13. апри -
ла), по све ће ну Да ни лу Ки шу,
на ко јој ће, по ред оста лих, уче -
ство ва ти и Све ти слав Ба са ра
и Му ха рем Ба здуљ.

Петак, 29. март 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

11

Месне актуелности 

Оста је трај на 
ре ги стра ци ја?

Тро шак кад му 
вре ме ни је

До пре неки дан међу пољо-
привредницима је владала пра-
ва паника. Разлог је следећи:
према новом закону, 3. апри-
ла требало је да буде укинута
трајна регистрација за трак-
торе, чији би власници убуду-
ће морали да је обнављају сва-
ке године.

То је значило да би ратари
били дужни да узму нове та-
блице за своја возила, која би
пролазила технички преглед
као аутомобили. А то би под-
разумевало беспрекорну опре-
мљеност – од светала, преко
управљача, до гума, и све то
поткрепљено фабричким спе-
цификацијама.

И како се ближио поменути
рок, пољопривредници су све
гласније почели да негодују, па
су надлежни најавили да ће
Влади предложити нове изме-
не Закона о безбедности сао-
браћаја на путевима, на осно-
ву којих би, уз поседовање од-
говарајуће потврде о технич-
кој исправности, старе табли-
це и даље важиле.

Према томе, засад ће наши
ратари моћи да одахну, ма-
кар када је реч о овој про-
блематици.

Гу ме исте мар ке?!

Тим за ко ном нај ви ше би би ли
по го ђе ни вла сни ци ста рих

тракто ра, јер је на њи ма мно го
то га што не би од го ва ра ло но -
вим кри те ри ју ми ма.

Пре ма ре чи ма Со ри на Ар -
де ља на, пред сед ни ка удру же -
ња „Но во се љан ски па ор”, то би
за ве ћи ну ра та ра био ве ли ки и
не пред ви ђе ни тро шак.

СЕЛО

ЗА КОН О БЕЗ БЕД НО СТИ СА О БРА ЋА ЈА НА ПУ ТЕ ВИ МА ПО ВУ ЧЕН ДО ДА ЉЕГ

ЗА САД БЕЗ НО ВИХ НА МЕ ТА РА ТА РИ МА

– Реч је ма хом о ста рим
трак то ри ма, али до вољ но тех -
нич ки ис прав ним за ко ри шће -
ње у ата ри ма, ко ји, с дру ге
стра не, го то во ни кад не иду
на ва жни је пу те ве. Ве ли ки на -
мет је и то што је тра же но да
гу ме бу ду исте мар ке, што код
мно гих са да ни је слу чај; љу ди
су се сна ла зи ли, па је, ре ци -
мо, „good year” ле во, а „ру ма
гу ма” де сно. И ако се зна да
јед на зад ња ко шта пре ко пе -
де сет хи ља да ди на ра, то би
био ве о ма те жак до дат ни „џак”
на се ља ко вим ле ђи ма. Да је
по ме ну ти за кон за жи вео, огро -
ман број та квих во зи ла не би
био ко ри шћен, а ег зи стен ци ја
њи хо вих вла сни ка би ла би при -
лич но угро же на. Та ко ђе, ку ће
ко је ра де та кве ре ги стра ци је,
има ле би ве ли ке из дат ке – са -
мо за из ра ду по ли го на за кон -
тро лу ко чи о ног тра га, ду жи не
се дам де сет, а ши ри не три ме -
тра, мо ра ле би да из дво је го -
ми лу па ра. Све у све му, ми -
слим да ни јед на окол на зе мља
не ма та кав за кон, а при том су
код њих мно го ве ће суб вен ци -
је за по љо при вред ни ке – ка же
Ар де љан.

Трак тор ни је 
пут нич ко во зи ло

Пр ви чо век удру же ња „До ло -
вач ки па о ри” Мар ко Бој тар
сма тра да од ре ђе не од ред бе
За ко на о осно ва ма без бед но -

сти у са о бра ћа ју ипак има ју
сми сла.

– Ту, пре све га, ми слим на
ко чи о ни уре ђај на трак то ри -
ма, упра вљач ке ме ха ни зме и
све тло сно-звуч ну сиг на ли за -
ци ју. Ни ко нор ма лан не ма ни -

шта про тив то га. С дру ге стра -
не, у том за ко ну има и те ка -
ко ап стракт них став ки. На
при мер, не ма сми сла тре ти -
ра ти трак тор или при ко ли цу
као пут нич ко во зи ло – до вољ -
но је што су већ би ли ре ги -
стро ва ни, и то не за ма ле па -
ре. Дру го, сва ко на ше во зи ло
на зад њим стра на ма има фа -
брич ки угра ђе не ка та ди оп те -
ре, то јест „мач је очи” флу о -
ре сцент не бо је, ко је ва же сву -

да у све ту. А са да нам је тра -
жен до дат ни флу о ре сцент ни
тро у гао. Исто ва жи за прин -
цип хо мо ло ги зо ва ног па ра гу -
ма, што зна чи да би, за рад ре -
ги стра ци је, тре ба ло ку пи ти но -
ве, и то па пре но ску пе. На су -

прот то ме по тре ба за оси гу -
ра њем и те ка ко по сто ји, јер
ако трак то ри ста про из ве де би -
ло ка кву ма те ри јал ну ште ту,
прем да се то рет ко де ша ва, од
ко га ће во зач пут нич ког ау то -
мо би ла да се на пла ти ако не -
ма по ли су? – пи та се овај по -
љо при вред ник.

Још јед ном: при ме на За ко -
на о без бед но сти са о бра ћа ја на
пу те ви ма је про лон ги ра на, са -
да је на по те зу Вла да.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

СА СТАН ЦИ СКУП ШТИ НА У ЧЕ ТИ РИ МЕ СТА

Јав не на бав ке у фо ку су

КОНЦЕРТ ДУА „ФЛОРАЛ” НАЈАВИО ПРОЛЕЋЕ

„Цветне пахуље” 
оплемениле Качаревце

По не дав но уста ље ној прак си
„Пан че вац” пра ти рад ме сних
скуп шти на, а у овом бро ју би -
ће об ја вље ни из ве шта ји с по -
след њих са ста на ка из че ти ри
ме ста.

Тре ћу ре дов ну скуп шти ну 20.
мар та одр жа ли су Ја бу ча ни и
та да су јед но гла сно од лу чи ли
да отво ре по сту пак јав не на -
бав ке за ре ха би ли та ци ју из ле -
ти шта Ске ла, као и да уђу по -
сту пак из ра де спорт ског те ре -
на, а пре ма ре чи ма пр вог чо -
ве ка тог ме ста, Сло бо да на Или -
ћа, мо гу ће је да ће то би ти те -
рен за од бој ку на пе ску. Бу ду -
ћи да ис ти че уго вор о за ку пу
ки о ска у цен тру код ау то бу ског
ста ја ли шта, чла но ви Скуп шти -
не са гла си ли су се да бу де рас -
пи са но над ме та ње за из да ва -
ње тог објек та. До не та је и од -
лу ка о на ме ни пен зи о нер ског
до ма, ко ји ће и да ље слу жи ти
за оку пља ње и дру же ње ста ри -
јих ли ца.

Дан ра ни је са ста ли су се До -
лов ци, ка ко би до не ли не ко -
ли ко ва жних од лу ка, пре све га
о то ме ка ко ће из гле да ти план
на бав ки за 2019. го ди ну. Том
при ли ком по кре ну ти су и

поступ ци за из бор нај по вољ -
ни јег по ну ђа ча за из во ђе ње ра -
до ва на дру гој фа зи по ста вља -
ња ра све те на пла тоу ис пред
До ма кул ту ре, као и за ода бир
над зор ног ор га на за пра ће ње
ре а ли за ци је тог по сла, за тим и
за на бав ку мо би ли ја ра за деч -
ја игра ли шта и из во ђа ча ра до -
ва на те ку ћем одр жа ва њу ули -
ца у До ло ву.

На по след њој сед ни ци Скуп -
шти не МЗ Стар че во при сут не
чла но ве ин фор ми сао је пи-ар

тог ор га на – Пе тар Ан дре јић.
Он им је пре до чио си ту а ци ју
у ве зи с те ку ћим по сло ви ма,
а по се бан ак це нат ста вио је
на при пре му за отва ра ње из -
ло жбе но-еду ка тив не по став -
ке, то јест му зе ја. На кон то га
на пра вљен је тим за пре у зи -
ма ње и уре ђе ње про сто ри је
бив шег ка фи ћа „Во леј бол”, а
фор ми ра на је и еки па, пред -
во ђе на Ми ла ном Ба чуј ко вим,
ди рек то ром ЈКП-а „Стар че -
вац”, ко ја ће ре а ли зо ва ти

акцију „Април – ме сец чи сто -
ће”. Под тач ком ра зно до не те
су од лу ке о при сту па њу из ра -
ди про јек та за уре ђе ње рас кр -
сни це на ули ца ма Пар ти зан -
ска и Пан че вач ки пут и, на
кра ју, чла но ви ме сне скуп -
шти не сло жи ли су се с тим да
се „не де љом не оба вља ју об -
ре ди уко ли ко све штен ство то
не же ли, а ЈКП ’Стар че вац’
не ма до вољ но људ ства”.

Бре стов ча ни су раз ма тра ли
ка ко да обез бе де на па ја ње и
ин тер нет за ви део-над зор, чи -
ја је ку по ви на већ одо бре на.
Пред сед ник та мо шње ме сне
скуп шти не Дра ган Ми ри чић
ка же да је том при ли ком пла -
ни ра но на ко јим би још ме -
сти ма би ло са ђе но др ве ће,
укра сно жбу ње и цве ће (у жар -
ди ње ра ма), а до нет је за кљу -
чак да тре ба про ме ни ти да -
ске на клу па ма у пар ку у Ули -
ци Жар ка Зре ња ни на. Ди рек -
тор ка ЈКП-а „Ком брест” Та -
тја на Цве та но вић пи та ла је
ка да ће би ти на ста вље ни ра -
до ви на мо сту на По ња ви ци,
на шта је из во ђач (фир ма „Гра -
мар”) од го во рио да ће то би -
ти у нај ско ри је вре ме.

И Доловци доносили важне одлуке

Стана Крстајић и Милена Станишић

Добри за атар, стари за друм?

И ПРИ КО ЛИ ЦЕ ПОД ЛЕ ЖУ?!

Пре ма Бој та ро вим са зна њи ма, нов ча ни из нос те пр ве

ре ги стра ци је за трак то ре про сеч не сна ге био би око

15.000 ди на ра, а сле де ће го ди не бли зу 9.000, што је опет

ве ли ка су ма.

– При ме ра ра ди, ја об ра ђу јем са мо два де сет хек та ра, а

имам чак пет во зи ла – трак то ра и при ко ли ца – ко ја под ле -

жу ре ги стра ци ји, што би укуп но из не ло 75.000 ди на ра,

плус по је дан тро у гао за сва ког, што је још пет хи ља да. То

би ујед но био и још је дан удар у про ле ће на нов ча ни ке ра -

та ра, ка да има ју нај ве ћа ула га ња. Не ка да су нам цер ти фи -

ко ва не ку ће за ре ги стра ци ју из ла зи ле у су срет и

ор га ни зо ва ле тех нич ки пре глед у на шим се ли ма, а са да би

и то би ло под зна ком пи та ња – ис ти че до ло вач ки ра тар.

Нико нема ништа
против испуњења
услова о безбедности
у саобраћају на
путевима, као ни да
возила подлегну
осигурању.
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ДЕБИ У НА РОД НОМ ПО ЗО РИ ШТУ

СА МО У КИ ПАНЧЕВАЦ ЗАБЛИСТАО
Културни телекс

Те мат ски про грам
Че твр так, 28. март, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: про мо ци -
ја књи ге „Су сре ти са све то гор ским стар ци ма” Не на да
Андри ћа.

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

Су бо та, 30. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт ЕКВ три бјут бен да „Де ца из во де” с Та њом 
Јо ви че вић.

Пе так, 29. март, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт бен да Ане Авра мов.

Су бо та, 30. март, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че сал -
се.

По не де љак, 1. април, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
со ли стич ки кон церт там бу ра ша Да ми ра Прањ ко ви ћа.

Сре да, 3. април, 18 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
кон церт да ро ви тих уче ни ка кла ви ра, кла ри не та, фла у те 
и фа го та.

Пред ста ве
Су бо та, 30. март, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Ма чак у чи зма ма”.

Пан че вац Си ни ша Ра дин је
већ тре ћу го ди ну по ла зник опер -
ског сту ди ја На род ног по зо ри -
шта. Он нам је об ја снио да је
опер ски сту дио не што по пут
дво го ди шњег ма стер-кла са, где
со ло пе ва чи уче да бу ду опер -
ски пе ва чи и да се, по ред то га,
та мо уче и сцен ски по кре ти,
раз ра ђу ју ли ко ви и ка рак те ри.

За опер ски сту дио се про ла -
зи кроз ве о ма ри го ро зну ау ди -
ци ју. Си ни ша је са два дест осам
го ди на кон ку ри сао и про шао
иа ко је кон курс био зва нич но
отво рен са мо за сту ден те со ло
пе ва ња. Он је ишао ван ред но у
сред њу му зич ку шко лу за со ло
пе ва ње и ор гу ље, али ни јед ну
ни је зва нич но за вр шио.

– Тек ка да сам с не ких 25
го ди на кре нуо да пе вам у Пан -
че вач ком срп ском цр кве ном
пе вач ком дру штву, ди ри гент -
ки ња Ве ра Ца ри на је пре по -

зна ла мој та ле нат за со ло пе -
ва ње и по мо гла ми да упи шем

тај од сек у Му зич кој шко ли
„Јо ван Бан дур”. Та да сам већ
по ха ђао сред њу му зич ку шко -
лу „Стан ко вић”, од сек за ор гу -
ље – ре као је Си ни ша Ра дин.

Ис при чао нам је да је од
основ не шко ле са мо у ко сви рао
ор гу ље и по ма ло кла вир.

– Од пр вог раз ре да сред ње
шко ле по чео сам да ак тив но
сви рам елек трич ну ги та ру и
на ред них 12-13 го ди на не пре -
кид но сам ак тив но сви рао и
пе вао у рок бен до ви ма. Са став
„Tea Drinkers” имао је нај ду жи
стаж – ре као је Ра дин.

По ред уло ге Ба сти је на,
Синиша је до са да пе вао у два -
де се так пред ста ва на Ве ли кој
сце ни На род ног по зо ри шта у
спо ред ним уло га ма. Био је у
пре ми јер ној по де ли опе ре Ан -
дреа Ше ни јеа ко ја је из ве де на
на са мом кра ју про шло го ди -
шње опер ске се зо не.

ПО ВО ДОМ МЕ ЂУ НА РОД НОГ БИ ЈЕ НА ЛА ЗА ДЕ ЦУ

Отво рен кон курс за сла ње ра до ва
Обра зов не и кул тур не ин сти -
ту ци је, ор га ни за ци је и де ца до
пет на ест го ди на мо ћи ће до 20.
апри ла да по ша љу сво је ра до -
ве на кон курс по во дом Ме ђу -
на род ног би је на ла умет нич ког
деч јег из ра за ко ји ор га ни зу ју
Кул тур ни цен тар Пан че ва и УГ
БУ ДИ.

Ове го ди не гост-до ма ћин је
Ам ба са да Изра е ла, зе мље
креатив не ин спи ра ци је. Са вре -
ме но ства ра ла штво за де цу у
Изра е лу је пу но ма ште, игре и
за ба ве. Де ца се од га ја ју да буду
са мо стал на и да са ма би ра ју
ак тив но сти, као и да ор га ни зу -
ју вре ме пре ма сво јим по тре -
ба ма. Изра ел ци ве ру ју да је
деци нео п ход на сло бо да ка ко
би раз ви ла сво је ве шти не. Ба -
ла ган, кре а тив ни ха ос, по јам
ко ји ко ри сте, ин спи ри сао је

орга ни за то ре да иза бе ру те му:
„Оно што те чи ни срећ ним!”.

Кон курс за де цу отво рен је у
не ко ли ко ка те го ри ја: илу стра -

ци ја („Срећ ни тре ну ци”), ма ке -
та („Сре ћу чи не ма ле ства ри”),
ди зајн („Ле ти, ле ти, ле ти, ле те -
ће во зи ло!”), по зо ри ште („При -
пре ма ПО ЗО Ри ште, сад!”), књи -
жев ност („БУ ДИ Реч”), му зи ка
(„Му зич ка ку ти ја”), еко ло ги ја
(„БУ ДИ Кре а ти вац”).

Сви кон кур си су отво ре ни до
20. апри ла. Ау тор ски и/или груп -
ни ра до ви мо гу се до ста вља ти
по штом или лич но на адре су:
Кул тур ни цен тар Пан че ва,
Војводе Жи во ји на Ми ши ћа 4,
26000 Пан че во, Ср би ја, или
елек трон ском по штом на адре -
су: budikonkurs@gmail.com,
с на зна ком: „За 8. БУ ДИ
конкурс”.

Уз сва ки рад нео п ход но је
до ста ви ти: име и пре зи ме
аутора, го ди ну ро ђе ња, на зив
шко ле или ор га ни за ци је,

поштан ску и имејл адре су, као
и кон такт-те ле фон.

Ау тор(ка ) и/или под но си лац
при ја ве на кон курс 8. БУ ДИ мо -
же уче ство ва ти с ви ше ра до ва
и у окви ру раз ли чи тих кон кур -
са. Ра до ви мо ра ју би ти про пи -
сно упа ко ва ни и за шти ће ни уко -
ли ко су ло мљи ви. Не сме ју се
са ви ја ти или ура мљи ва ти. Ра -
до ви се не вра ћа ју! 

О ква ли те ту ра до ва од лу чи -
ва ће струч ни жи ри, а нај бо љи
ра до ви би ће увр ште ни у зва -
нич ну се лек ци ју осмог Ме ђу -
на род ног би је на ла умет нич ког
деч јег из ра за. До де ла на гра да
и при зна ња уче сни ци ма и мен -
то ри ма би ће упри ли че на на
спе ци јал ној све ча но сти то ком
фе сти ва ла БУ ДИ, ко ји ће би ти
одр жан од 15. ма ја до 15. ју на
у Пан че ву.

БЕС ПЛА ТАН КОН ЦЕРТ АНЕ АВРА МОВ

Аку стич на са њи вост
У дво ра ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва у пе так, 29. мар та,
од 20 са ти, би ће одр жан бес -
пла тан кон церт бен да Ане
Авра мов, а као пред гру па на -
сту пи ће пан че вач ки ин ди бенд
„Иви ца”.

Со ло про је кат Ане Авра мов,
му зи чар ке и умет ни це из Бе о -
гра да, је сте пр ља ви све де ни поп
у ком му зич ка јед но став ност
отва ра про стор за ду бо ку екс -
пре сив ност ње ног гла са. Ње на
му зи ка кре ће се уну тар ко ор -
ди на та сти ло ва као што су дрим
поп, шу гејз и но из поп, у јед -
ном ин тим но обо је ном про сто -
ру ис пу ње ном поп ме ло ди ја -
ма, ду бо ким ме лан хо лич ним
или екс пре сив ним и хип но ти -
шу ћим гла сом. Пре со ло ра да
Ана је би ла фронт мен и ги та -
ри ста ин ди-ал тер на тив ног бен -
да „In Absentias”, а по је ди не
пе сме са ал бу ма „Open Heart”
сни ми ли су и чла но ви тог бен -

да. Са ра ђи ва ла је с ра зним умет -
ни ци ма у ре ги о ну (Ана Ћур -
чин, Де нис Ка та нец, „Иви ца”,
Уна Га шић, Иван Ско пу ло вич,
Мар ко Ај ко вић) и на сту па ла на
нај зна чај ни јим фе сти ва ли ма у
ре ги о ну („Eгзит”, Фе сти вал
улич них сви ра ча, „Де вет”, „Ин -
ди рект”, „Без бу ке”). По ред Ане
Авра мов на ги та ри, бенд чи не
и То дор Жив ко вић на бас-ги -
та ри и Не бој ша Дур ма но вић на

буб ње ви ма. Тре нут но је у при -
пре ма но ви ал бум, ко ји ће би -
ти сни ман 2019.

Пан че вач ко-бе о град ски бенд
„Иви ца” пред ста вља пра во осве -
же ње на до ма ћој ин ди сце ни.
Овај дуо са став чи не фронт -
мен Иван Ка ча вен да и Алек -
сан дра Ан до нов ска (елек трич -
на ги та ра). Бенд је до са да об -
ја вио ал бу ме „Ле пе ре чи су за
ру жне да не” (2012), „Во ди ме

на мо ре” (2015), „120 да на на
Атлант ском оке а ну” (2016),
„Ка кви сте то љу ди” (2018) и
син гло ве „Мо рам би ти бо љи”
(2014) и „Из ван оке а на” (2018).

Пан че вац Иван Ка ча вен да је
до са да већ имао при ли ку да
на сту па са Аном. Пре не ко ли -
ко го ди на су у КЦ-у „Град” за -
јед но сви ра ли на про мо ци ји
пе сме „Во ди ме на мо ре”.

– Иа ко нам се му зи ка жан -
ров ски раз ли ку је, по сто је тач -
ке за јед нич ког сен зи би ли те -
та, а то су са њи вост и аку стич -
ност. Овом при ли ком сви ра -
ћу сам не ко ли ко пе са ма на
аку стич ној ги та ри. Да кле, ви -
ше ћу би ти ту као по др шка
не го као пред гру па. Пу бли ка
од ме не мо же оче ки ва ти ле -
жер ни ји на ступ не го ина че и
не ке но ве ме ло ди је – ре као је
Ка ча вен да.

Улаз на овај кон церт би ће
бес пла тан.

Са ња Маљ ко вић, 

дипл. ге о граф и про свет ни

ин спек тор у Град ској упра ви

КЊИ ГА: Књи ге ко је ра до чи -
там и ко је ме увек на но во на -
сме ју, ора спо ло же и ука жу
ми да ни сам са ма, да ни сам
ја је ди на мај ка с про бле ми -
ма, је су књи ге Је ли це Гре га -
но вић. Не ке од њих су „Осмех
за сва ки дан” и „При чи ни -
кад кра ја”. По след ња ње на
књи га ко ју сам про чи та ла но -
си на зив  „Зо вем се ма ма”, а
ме ни је по себ но дра га јер сам
је до би ла на по клон од мо је
ћер ке и си на. У њој нам Је -
ли ца при ка зу је на ше сва ко -
днев не ро ди тељ ске бри ге и
ка ко да с њи ма иза ђе мо на
крај. Она нам кроз ху мор да -
је од го во ре да је то све са -
свим нор мал но и да увек тре -
ба да бу де мо ис трај ни, пу ни
стр пље ња и љу ба ви.
ФИЛМ: Не ко ли ко фил мо ва
од про шле го ди не ми је при -
ву кло па жњу и же ле ла сам да
их од гле дам и у би о ско пу.
Пр ва два су му зич ки фил мо -
ви „Зве зда је ро ђе на” и „Бо -
ем ска рап со ди ја”, ко ји нам
да ју при ли ку да ма ло ду бље
за ви ри мо у уну тра шњи свет
му зи ча ра и на чи не на ко је су
они ства ра ли сво ја му зич ка
де ла, а исто вре ме но нас опле -
ме њу ју, јер ужи ва мо у њи хо -
вим нај по пу лар ни јим му зич -
ким ну ме ра ма. Тре ћи филм
је је дан од рет ких ко ји су ме
на те ра ли да се ма ло за ми -
слим. У пи та њу је филм
„Срећ ни принц”, ко ји сам гле -
да ла у дво ра ни Кул тур ног цен -
тра у Бе о гра ду. Глав ну уло гу,
али и ре ди тељ ску па ли цу има
ма е страл ни глу мац Ру перт
Еве рет. Он нам до ча ра ва
тренутке из жи во та Оска ра

Вајл да, ко ји се на са мрт ној
по сте љи у једном па ри ском
хо те лу присећа сво је про шло -
сти. У фил му мо же мо да ви -
ди мо пор трет јед не мрач не
стра не ге ни ја ко ји је жи вео и
умро због љу ба ви. Филм, који
тра је сат вре ме на и пет ми -
ну та, све до кра ја вам у пот -
пу но сти др жи па жњу, та ко да
вам пре по ру чу јем да га
обавезно по гле да те.
МУ ЗИ КА: Не мам по се бан
жа нр му зи ке ко ји во лим, сви
су ми под јед на ко ин те ре сант -
ни, а по себ но ри там у му зи -
ци, ве ро ват но због то га што
сам се ду го ба ви ла фол кло -
ром, па ми је на род на му зи -
ка оста ла у ср цу. И са да има
ле пих и ква ли тет них на род -
них пе са ма у ко ји ма се на -
ла зе по ру ке љу ба ви или ту -
ге, ма да је ве ћи на њих оти -
шла у не ком ме ни са свим
не по зна том сме ру. Тре нут -
но нај ви ше во лим жи ву му -
зи ку, а по себ но поп и рок
свир ке. У на шем гра ду има
за и ста мно го до брих и ква -
ли тет них му зи ча ра и бен до -
ва ко ји нам увек при ре де из -
вр сне му зич ке до га ђа је, па
се тру дим да, кад год ми оба -
ве зе до зво ле, чу јем њи хо ве
из вед бе. У по след ње вре ме
то су нај че шће Ба не Глу ва -
ков, „Как тус Џек” и „По лу -
мрак”, јер ми при ја ју зву ци
ги та ре, али и зву ци до ма ћег
и стра ног ро ка.

При чи ни кад кра ја

избор

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Пр ва глав на уло га у
опер ској пред ста ви

У На род ном по зо ри шту у Бе о -
гра ду, под ди ри гент ском упра -
вом Сте фа на Зе ки ћа, у ре жи -
ји Ане Гри го ро вић, с но вим
про та го ни сти ма и дра ма тур -
шко-ре ди тељ ским адап та ци ја -
ма, 20. мар та је одр жа на пре -
ми је ра об но вље не Мо цар то ве
ин тер ак тив не опер ске пред -
ста ве за де цу „Ба сти јен и Ба -
сти је на”, у ко јој јед ну од глав -
них уло га игра Пан че вац Си -
ни ша Ра дин.

Он је за наш лист ре као да
му је уче шће у овој пред ста ви,
ко ју је Мо царт на пи сао са са -
мо два на ест го ди на, ве о ма зна -
чај но, јер је то ње го ва пр ва
глав на уло га до са да. Опер ска
пред ста ва је из ве де на по во дом
Свет ског да на по зо ри шта за
децу и мла де, а у окви ру обе -
ле жа ва ња се дам де се то го ди -
шњи це Са ве та Евро пе.

Спе ци фич ност ове пред ста -
ве је у то ме што је ин тер ак тив -
на и адап ти ра на за са вре ме не
ге не ра ци је. Ба сти јен и Ба сти -
је на игра ју љу бав не игре ко је
им сми шља Ко лас, а да би про -
ве ри ли сво ју љу бав, ко ри сте чак
и дру штве не мре же, ко је их
под јед на ко збли жа ва ју и уда -
ља ва ју. У тој игри уче ству је и
Ко ли на, ко ја с пу бли ком по -
сма тра пред ста ву и от кри ва јој
тај не опе ре. Адап та ци ја је омо -
гу ћи ла да се де ци и мла ди ма
при бли жи за плет, а циљ уба -
ци ва ња еду ка тив них де ло ва
кроз но ви лик Ко ли не је сте да
се нај мла ђа пу бли ка на за ни -
мљив на чин упо зна са овим по -
зо ри шним жан ром.

Овације за „Бастијена и Бастијену”
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ШКОДА фелиција 1.3
бензин, атестиран, гас,
2001, први власник.
063/258-479 (СМС)

ПРОДАЈЕМ скутер поло,
2008. годиште, 550 евра.
064/445-47-50. (275065)

МЕРЦЕДЕС Ц 200, 2004,
одличан, рено клио, 1.5
ДЦИ, 2011, очуван, пежо
206, 1.4 ХДИ, 2004.
063/663-642. (275077)

ЈУГО корал ин Л, 2007. го-
диште, прешао 43.000 км,
регистрован до јуна 2019,
цена по договору. Тел.
061/199-60-84. (275080)

ПРСКАЛИЦУ 450 литара,
плуг једнобрздни/дво-
браздни, шпартач 4 реда,
два реда циклон с.л. 450.
Тел. 366-091. (274291)

ПРОДАЈЕМ тракторску
прскалицу морава 400 ли-
тара, растуривач ферти,
25о кг. 063/749-17-45,
звати увече. (274564)

МОТОКУЛТИВАТОР хон-
да 620, са фрезом, пла-
стеник 9 х 4 м, само кон-
струкција. 063/663-642.
(275076)

ИЗДАЈЕМ гараже, Тамиш
капија, 30 евра месечно.
060/152-87-70. (275337)

РАСАД: парадајз, краста-
вац, паприка за пластени-
ке. 064/143-50-23,
062/165-70-20, 626-285,
Брестовац. (275096)

ПРОДАЈЕМ гробницу на
Католичком робљу. Тел.
013/355-970. (275057)

ПРОДАЈЕМ орман, нов,
2.40 х 100 цм. 314-978.
(275109)

ПРОДАЈЕМ ЛР кошнице.
Тел. 061/424-63-22.
(1275200)

КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, избор мебла по
жељи. 060/600-14-52
(275190)

НА ПРОДАЈУ свињске по-
лутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (275212)

ТИКИ бојлер, пуромат,
штил тестера, мењач ау-
ди. 061/644-62-07.
(275270)

НА ПРОДАЈУ тракторска
фреза и шпедитер. Тел.
064/133-50-07. (275269)

ПРОДАЈЕМ тенду 4 х 3 м
и фискалну касу са бла-
гајно . 064/866-21-13.
(175247)

ПРОДАЈЕМ собу за шко-
ларца плаве боје и крека
весо пећ, хитно, повољно.
064/348-01-41. (275239)

СУДО-МАШИНА, фрижи-
дер, шпорет плин-струја,
барокни трпезаријски сто
са десет столица, угаона
гарнитура, ципеларник,
брачни душек. Тел.
0673/861-82-66. (275238)

ТА пећ, клима, вертикал-
ни замрзивач, смедеревац
5, два кауча, кварцна пећ,
замена ауто. 063/382-071
(275276)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзиваче, веш-машину,
може компензација ваше
неисправно. Трел.
064/129-73-60. (275275)

ПРОДАЈЕМ два кауча,
фрижидер, шпорет сме-
деревац, као нов. Тел.
062/622-552. (27531)

СВИЊСКЕ полутке на
продају. 063/531-225.
(275301)

ПРОДАЈЕМ пуно стајског
ђубрива. 063/764-49-17.
(275301)

АКУМУЛАТОРИ 110 и 100
ампера, половни, одлич-
ни, 5.000 динара комад.
064/354-69-94. (275352)

ЈАГАЊЦИ на продају, 300
динара килограм. Јабука.
062/108-77-03. (275360)

ДВА кауча клик-клак, две
фотеље повољно. Тел.
063/325-566. (275382)

ПРОДАЈЕМ машину за
производњу натрон џако-
ва. Тел. 064/424-95-10.
(275376)

БУРЕ (каца) 1.500 л, по-
лиестер, петостепена пум-
па , косилица за траву,
струја. 063/179-01-78.
(275333)

ПРОДАЈЕМ козе.
062/807-78-23, 063/272-
535. (275336)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те, судопера, 3.000 дина-
ра, нова. 371-568,
063/773-45-97. (275350)

ОКТАВИЈА а 4, 1.9 ТДИ,
2008, регистрован, гара-
жиран, власник, повољно.
063/345-837. (275103)

АУТО ланчиа дедра, бен-
зин, плин, атест, реги-
строван, исправан. Тел.
064/004-52-30. (275112)

ГОЛФ 6, продајем, одли-
чан. 063/892-08-35. (27)

ВЕКТРА караван 2001,
регистрован до 8. августа,
1995. кубика, 1.150 евра.
064/189-40-91. (2у5114)

ПРОДАЈЕМ пунто 1.3,
мултиџет, децембар 2009.
годиште, први власник.
Тел. 063/801-27-15.
(275152)

РЕНО 5 КАМПУС, 1991.
регистрован, добар, по-
вољно. 064/582-22-68.
(275162)

ПРОДАЈЕМ алу фелне, 14
цоли, са летњим гумама,
ауто-приколицу. 063/822-
04-11. (275182)

ФОРД фокус караван,
2002. годиште, регистро-
ван до 22. 11, урађен ве-
лики сервис. 013/672-590,
063/766-59-18. (275183)

ПРОДАЈЕМ голф 6, 2009,
бензин + гас, 6.300 евра.
063/802-58-75, 013/372-
449. (275188)

ПЕЖО 306, 1.8 бензин,
регистрован, до децем-
бра, 650 евра, договор.
062/866-78-39. (275189)

ПЕЖО 206 + 2009. годи-
ште, 1.1 Б, 3 В, металик,
алу, одличан власник.
069/504-55-93. (275202)

ШКОДА октавија, 1.9,
2007. годиште, на прода-
ју, 3.200 евра. 064/148-
15-18. (275253)

ПРОДАЈЕМ форд ескорт
16 караван, 1998. годи-
ште, возно стање, није ре-
гистрован. 064/651-16-19.
(275245)

ЈУГО корал 55 ин, 2008.
годиште, коректан, реги-
строван, најновији модел,
750 евра. 064/243-84-52.
(275244)

ПУНТО 3, 1.3, мултиџет,
дизел, 2005, петора врата,
фул опрема, у првој боји,
на име. 064/587-50-24.
(275285)

ПРОДАЈЕМ голф 5, 1.9
ТДИ, тек регистрован,
власник. Тел. 063/801-27-
15. (275152)

СТИЛО рестајлинг 1.6,
2004, петора врата, у пр-
вој боји, нов плин, атести-
ран, регистрован годину
дана, власник. 064/130-
236-02. (275285)

ПУНТО 2, 1.2, 8 В, 2003,
троје врата, сва опрема,
на име. 064/587-50-24.
(275285)

ПЕЖО 360 ХДИ, караван,
2000. регистрован, крај
августа месеца. 063/531-
225. (275312)

ФОРД fu zion 1.4 бензин,
2004. годиште, у одлич-
ном стању. 063/844-55-
97. (275309)

КАВАСАКИ 500, 1991,
72.000 км, изузетно очу-
ван, 1.400 евра. 064/167-
55-72. 

КАВАСАКИ 500, 1991.
72.000, изузетно очуван,
1.400 евра. 064/167-55-
72. (275299)

БМВ у одличном стању,
никада хаварисан, 2004,
2.0, 318 ТД, клима, нави-
гација, сензори, темпо-
мат, 3.500 евра. 069/766-
286. (275391)

НА ПРОДАЈУ фолксваген
голф 5, годиште 2006, у
одличном стању. Тел.
063/184-75-95. (2753909

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, ката-
лизатора, продаја

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

ОТКУП возила, алата, гво-
жђа, остало, продаја де-
лова, долазим на

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

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

КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање небитно, до 1.800
евра. 063/165-83-75.
(275199)

КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање и годиште небитно,
од 70 до 1.500 евра.
062/193-36-05. (275199)

ПРОДАЈЕМ југо 45, 1991.
годиште. 066/810-64-25.
(275153)

ГОЛФ 4, 1.4, 16 В, 2001,
петора врата, фул опрема
у првој боји, на име.
064/587-50-24. (275285)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Ко-
тежу 2, на првом нивоу, у
великој Конструкторовој
гаражи. 063/122-55-22.
(275307)

СЕРВИС телевизора, ди-
гиталних рисивера, мони-
тора, даљинских,. „Плус”,
Д. Туцовића 28. 353-463,
063/877-38-21. (275131)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм, и све врсте видео-
касета квалитетно пре-
снимавам на дигиталне
медије. 063/288-278,
013/343-563. (275135)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-
дер и половни делови од
веш-машина- Тел.
013/252-05-10, 063/703-
76-07. (275227)

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

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

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

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

РАСПРОДАЈА новог на-
мештаја. Столице од
1.600, столови од 4.500.
060/600-14-52. (275190)

ПВЦ прозор 100 х 130 са
алу ролетнама и комар-
ником. 069/352-15-43.
(275357)

КУПУЈЕМ беби опрему,
покућство, ТА пећи, гво-
жђе, бакар, перје.
062/892-47-55. (275139)

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

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пен-
кала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (275158)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, алуминијум,
веш-машине, телевизоре,
замрзиваче, долазим.
061/321-77-93. (275303)

КУПУЈЕМО све врсте мета-
ла, гвожђе, веш-машине, за-
мрзиваче, каблове, олово,
крека весо. 061/322-04-94.
(275303)

КУПУЈЕМО обојене метале,
акумулаторе, гвожђе, веш-
машине, замрзиваче, теле-
визоре, све остало.
061/206-26-24. (275303)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, сифон флаше,
старо покућство. 335-930,
063/705-18-18. (275325)

ПРОДАЈЕМ грађевинске
плацеве, укњижене, Стрели-
ште. Тел. 063/192-38-39.
(275274)

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

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

КУДЕЉАРАЦ, одлична ку-
ћа на 5,5 ари, 35.000. По-
вољноп плацеви на новој
Миси. „Лајф”, 061/662-
91-48. 

ТОПОЛА, 80 квм, 6 ари,
чврста градња, колски
улаз, 26.000,  договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (275304)

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.

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)

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

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

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)

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

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

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

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

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

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

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

ПЛАЦ 69 ари, Скадарска,
до пута, код Родића.
062/142-05-66. (275142)



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs14 Петак, 29. март 2019.

Нешто НОВО за продавце некретнина

у Агенцији „Тесла некретнине”,

64/668-89-15. 
(4/275284)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844. (ф)

ЗЛАТИБОР, продајем/ме-
њам кућу на Златибору за
кућу/стан у Панчеву.
069/158-63-76. (274973)

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

ПЛАЦЕВИ, Долово, 27
ари, Ул. Саве Ковачевића,
16 ари, Лоле Рибара.
061/654-50-08. (275045)

ПОВОЉНО плац, Скроба-
ра, 10 ари, водовод, стру-
ја, започета градња.
060/346-51-11. (ф)

ПРОДАЈА воћњака са ви-
кендицом, поред асфалта
за Иваново, цена договор.
060(308-97-78. 

ПРОДАЈЕМ башту на Ба-
ваништанском путу, дого-
вор. 064/110-11-28.
(275059)

ДЕБЕЉАЧА, 7.5 ари, 120
квм, продајем/мењам за
панчевачки стан.
064/928-89-68. (275070)

МРАМОРАК, комфорна
кућа, воћњак, 14 ари пла-
ца. Тел. 064/311-41-94.
(276072)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
имање 56 ари, викендица,
помоћни објекти, воћњак,
грађевинско земљиште,
вода, струја. 064/280-60-
53. (275219)

ПЛАЦ 9 ари нас Бавани-
штанском путу, грађевин-
ска зона. 066/363-454.
(275116)

НОВИЈА кућа, вода, кана-
лизација, асфалт, ЦГ, то-
плотна пумпа, СББ.
066/363-454. ((275116)

ПРОДАЈЕМ плац, башту,

17 ари на баваништан-

ском путу. 066/926-59-21.

(274793)

ПРОДАЈЕМ грађевински

плац 445 квм, са старом

кућом, Стрелииште.

064/119-04-31. (275121)

СОДАРА, прелепа салон-

ска 120 квм, 3.6 ара, два

стана, 110.000. „Кров”,

060/683-10-64. (275249)

ПРОДАЈЕМ кућу у Кача-
реву. 602-011, 065/219-
59-73. (275143)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу, воћњак,
Војловица. 013/232-21-
30, 063/162-50-00.
(275140)

ПРОДАЈЕМ кућу без по-
средника, Панчево, Ново-
сељански пут. 064/153-
37-70. (275168)

КУЋА у Качареву, 100
квм, 11 ари плац, на про-
дају, повољно, усељив.
064/172-86-12. (275201)

СТЕВАНА ШУПЉИКЦА,
плац 8 ари са кућом.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (275198)

ПЛАЦ на Јабучком путу,
30 ари, 25.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (275198)

ПЛАЦ 6 ари, три куће,
усељива, 60 + 70 + 100
квм. Миса, Козарачка,
55.000 евра. 063/804-07-
85. (275187)

КУЋА, 100 квм, реновира-
на, Козарачка 10, нова,
70 квм, 19.000 евра, Ко-
зарачка 10. 063/804-07-
85. (275187)

КУЋА, 13.000 евра, Миса
+ 2 ара плаца. Козарачка
10. 063/804-07-85.
(275187)

ПРОДАЈЕМ кућу у Доњем
граду или мењам за стан
у центру, договор.
062/522-000. (275185)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 5
ари, нова кућа, укњиже-
на, усељива. 063/836-23-
83, „Трем 01”, (679).
(25171)

ПРОДАЈЕМ кућу, Шума-
рак – Велика врела. Тел.
063/838-11-15. (275164)

УЖИ ЦЕНТАР, 5 ари, нова
кућа, 130.000. 063/836-
23-83, „Трем 01”, (679).
(25171)

ТЕСЛА, 3 ара, кућа 100
квм, 46.000. 063/836-23-
83, „Трем 01”, (679).
(25171)

КУЋА у Тополи, 58 квм,
двориште, сређена,
22.000. (326), „Купола”,
065/328-66-94. (р)

ГРАЂЕВИНСКИ плац, 5
ари, укњижен, ограђен.
Тел. 064/421-02-71.
(275147)

ПРОДАЈЕМ новију кућу,
Тесла, 8 ари, грађевински
плац 7.5 ари. 064/341-76-
80. (275251)

ХИТНОСТ. Почетак Куде-
љарца, сређена, 120 квм,
2.2 ара, може и ствари,
46.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (275249)

БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ,
новија, 110 квм, 7,45 ари,
17.000. „Мустанг”,
062/226-901. (275268)

МИСА, три стамбене је-
динице, усељиве, 13.000,
19.000, 27.000, плац 6
ари, Миса, прелеп, хитно.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (275391)

КУЋА, Брестовац, укњи-
жена, нова, само 16.500;
Дубока бара, 6 ари, само
12.000.  (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (275391)

КУЋА, центар, ПР + ПК,
строги 8.000; нова, одмах
усељива; Стрелиште, кућа
двојна, ПР, 109 + двори-
ште.  (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (275391)

ПРОДАЈЕМ викендицу на
јабучком путу, 7.5 ари на
главном путу. 063/719-42-
71. (275206)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари
на Кудељарцу. 062/818-
25-05. (275241)

КУЋА 138 квм, са лока-
лом 30 квм, 7,3 ара, Вој-
ловица, без посредника.
063/879-58-14. (275236)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ви-
кендицу монтажну на Де-
војачком бунару.
060/355-50-20. (2753649

ПРОДАЈЕМ грађевинске
плацеве, укњижене, Стре-
лиште. Тел. 063/192-38-
39. (275274)

ПРОДАЈЕМ одмах усељи-
ву детаљно обновљену по-
родичну кућу у Панчеву
и Тополи, површине 68
квм, са плацем површине
7 ари, 20 квм. Тел.
064/134-97-60. (275271)

СТАРА МИСА, ужа кућа
140 квм, 5,5 ари, помоћне
просторије, 27.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-
58. (275268)

НОВА МИСА, три етаже,
6 х 12, изворно, 55.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (275268)

ВИКЕНДИЦ, објекат150
квм, трофазна струја и
воћњак. Викенд насеље
Долово. 064/305-74-64.
(275082)

ЦЕНТАР, кућа за рушење,
на 2,3 ара, 25.000; кућа
за реконструкцију на 3.5,
50.000.  „Лајф”, 061/662-
91-48. 

СТАРА МИСА, кућа на 5
ари, 124 квм, 27.000; бли-
зу центра, за рушење, до-
говор. „Лајф”, 061/662-
91-48. 

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-
вици, две стамбене једи-
нице, ЦГ. 013/348-137,
062/348-137. (275288)

МИСА, 150, ЕГ, 65.000;
Миса, три етаже, 240,
65.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (275300)

ПРОДАЈЕМ или издајем
зграду 1.650 вм, 70 % за-
вршена. 064/143-52-98.
(275192)

КОТЕЖ 1, 57 квм, ЦГ, IV,
без улагања, 30.000.
063/836-23-83, „Трем 01”,
(679). (25171)

КОТЕЖ 2, 36 квм, ЦГ, VI -
II, није задњи, два лифта,
у солидном стању, 24.000.
063/836-23-83, „Трем 01”,
(679). (25171)

СОДАРА, троипособан,
ЦГ, VI, војне зграде,
50.000. 063/836-23-83,
„Трем 01”, (679). (25171)

СОДАРА, 54 квм, ТА, IV,
сређен, 30000. 063/836-
23-83, „Трем 01”, (679).
(25171)

ЦЕНТАР, дворишни, 37
квм, једнособан сређен,
15.800. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (275223)

КОТЕЖ, 52 квм, мањи
двособан, хитно, 29.500.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (275223)

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 2, 67 квм, двосо-
бан, В. Булевар, предњи
део, 45.000 евра.
063/101-93-96. (275036)

ПРОДАЈЕМ стан, Содара,
47 квм, ЦГ, III спрат, без
лифта, адаптиран. 347-
867, 064/110-11-28.
(275058)

ПРОДАЈЕМ плац 28 ари,
Баваништански пут. Тел.
063/180-26-84, 063/180-
26-84, 063/217-102.
(275294)

ПРОДАЈЕМ кућу, Маргита
180 квм + 3 ара палца,
усељива одмах. Тел.
063/740-22-41, 013/664-
228. (275331)

ПРОДАЈЕМ плац 30 ари,
Кудељарски насип, грађе-
винска зона. 060/336-19-
76. (275345)

СВЕТОГ САВЕ, спратна,
220 квм, две етаже, 5.2
ара, 125.000. „Кров”,
060/683-10-64. (275249)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубин-
ско прање тепиха и наме-
штаја. Превоз бесплатан.
302-820, 064/129-63-79.
(275254)

ГОРЊИ ГРАД, кућа за ру-
шење или адаптацију,
4,11 ари, 25.000. „Му-
станг”, 062/226-901.
(275268)

ПРОДАЈЕМ кућу у Банат-
ском Новом Селу.
063/887-84-00. (275354)

НА ПРОДАЈУ четири и по
ланца грађевинског зе-
мљишта, преко пута Ка-
фане „Секин салаш”. Се-
верна индустријска зона.
062/102-89-16. (275365)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
квм, гас, 52.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-
62-67, 346-392. (275377)

ДОЊИ ГРАД, 3 ара, 60 +
30 квм, 46.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-
62-67, 346-392. (275377)

ПРОДАЈЕМ пољопривред-
но земљиште, 124 ара у
Скробари. Тел. 063/325-
55-66. (275382)

ДВОСОБАН стан, 56 квм,
Исидоре Секулић 9. VI
спрат, сређен. 063/166-
16-61. (СМС)

ЦЕНТАР, дуплекс, трои-
пособан 80 квм, пети
спрат нема лифт, 49.500
евра., 064/888-25-00
(СМС)

ДВОСОБАН, ЦГ, 57 квм +
6 квм, високо приземље,
Котеж 2, 30.000 евра.
(470), „Дива некретнине”
345-534, 064/246-05-71.
(275197)

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

КОТЕЖ 1, новији део,
двособан тан, продајем,
Б. Јовановић 96. 063/164-
61-70. (275104)

НОВА МИСА, новоград-
ња, 95 квм, трособни лукс
станови, завршни радови
у току. Могућност креди-
та. 062/966-92-96.
(275108)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 54 квм, Тесла, II
спрат, реновирaн, без по-
средника 062/841-3742.
(275089)

ЦЕНТАР, Светог Саве, но-
воградња, 47 квм, II
спрат, лифт, гаража, гас,
укњижен. 062/966-92-96.
(275108)

МЛАДОСТ, 83 квм, тросо-
бан, ВПР, ТА, две терасе,
одличан, 41.000. 063/252-
559. (275125)

ПРОДАЈЕМ или издајем
стан у Ковачици, центар,
двособан, 50 квм, ренови-
ран, комфоран, удобан.
Могућа замена за стан у
Панчеву. Власник.
062/438353. (275136)

КОТЕЖ 2, четворособан,
две терасе трећи спрат,
лифт. 063/856-74-02.
(275134)

НА ПРОДАЈУ леп комфо-
ран стан, Тесла, 64 квм,
пети спрат, лифт, ЦГ,
46.000 евра. Власник.
013/231-64-75, после 11
сати. (275151)

ТЕСЛА, 35 квм, једносо-
бан, тераса, 29.000, 57
квм, Котеж, двособан,
28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(275206)

ТРОСОБАН, 65 квм, Стре-
лиште, 36.000; Котеж,
42.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(275206)

ДВОСОБАН, ЦГ, 56 квм,
тераса, 30.000 евра, први
спрат. (470), „Дива не-
кретнине” 345-534,
064/246-05-71. (275197)

ЈЕДНОИПОСОА, ЦГ, 45
квм, високо приземље,
27.000 евра. (470), „Дива
некретнине” 345-534,
064/246-05-71. (275197)

ПРОДАЈЕ стан у центру,
58 квм, поткровље.
060/312-90-00. (275192)

ЦЕНТАР, 60 квм, двоипо-
собан, ЦГ, лифт, 45.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (275223)

СОДАРА, 74 квм, тросо-
бан, хитно, 35.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(275223)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
65 квм, II спрат, лифт, ЦГ,
36.000, договор. (926),
„Купола”, 065/328-66-94.
(275210)

ТЕСЛА, двоипособан, 63
квм, ВП, ЦГ, екстра сре-
ђен, 48.000. (926), „Купо-
ла”, 065/328-66-94.
(275210)

ТЕСЛА, двособан стан, 37
квм, ВП, ЕГ, реновиран.
Тел. 064/364-10-56,
(275216)

МАРГИТА, гарсоњера, 30
квм, приземље, усељив,
18.000, договор. (300),
„Чурчић” , 362-816,
063/803-10-52. (2752154)

НОВА МИСА, нови стано-
ви, двособан, 62 квм, ВП,
са двориштем, 30.000; 83
квм, трособан, 43.00; 103
квм, четворособан,
48.000. (300), „Чурчић” ,
362-816, 063/803-10-52.
(2752154)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
58 квм, III, ЦГ, одличан,
35.500. (300), „Чурчић” ,
362-816, 063/803-10-52.
(2752154)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
реновиран, 64 квм, IV,
ЦГ, лифт, 38.000. (300),
„Чурчић” , 362-816,
063/803-10-52. (2752154)

СТРОГИ центар, 70 квм,
нов, III, лифт, комплетна
кухиња, плакари, лукс,
74.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (275249)

СОДАРА, трособан, 75
квм, изворан, добар рас-
поред, VI, 37.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(275268)
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КОТЕЖ 1, 58 квм, ЦГ, III,
добар, 35.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(275268)

ТЕСЛА, двоипособан, 69
квм, V, ЦГ, 41.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-
58. (275268)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан у Скробари, 45 квм.
Тел. 063/325-566. )

НОВА МИСА, 60 квм, по-
лусутерен, леп, 22.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (275268)

ПРОДАЈЕ стан у центру,
58 квм, поткровље.
060/312-90-00. (275192)

НОВА МИСА, двоипосо-
бан, 68 квм, ЦГ, II,
35.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (275198)

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

ТЕСЛА, двособан, 53
квм, I, TA, 32.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (275198)

СОДАРА, двособан, 52
квм, ВП, ТА, 29.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (275198)

СТРОГИ центар, тросо-
бан, II, ЕГ, 96 квм,
73.000, нов 49 квм, I
спрат, 46.500 са ПДВ-ом.
„Лајф”. 061/662-91-48.
(275283)

КОТЕЖ 2, једнособан,
VI II, 24.500; двособан,
реновиран, договор, 36
квм, поткровље, V, лифт,
20.000. „Лајф”. 061/662-
91-48. (275283)

КОТЕЖ, дуплекс, двои-
пособан, 83 квм, тераса,
42.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (275249)

СОДАРА, 54 квм, ТА, IV,
сређен, 30000. 063/836-
23-83, „Трем 01”, (679).

СОДАРА, двособан, ТА,
IV, 30.000. „Тесла не-
кретнине”, (238),
064/668-89-15. (275284)

ШИРИ центар, једносо-

бан, 25 квм, TA, IV,

20.000, комплетан рено-

виран, новија градња.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (275304)

КОТЕЖ 1, двособан, 50

квм, тераса, I, 35.000.

„Тесла некретнине”,

(238), 064/668-89-15.

(275284)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,73
квм, ЦГ, V, 43.000.  (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (275198)

ХИТНО, Спољностарче-
вачка, улични стан, 89
квм, 1/1 18.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(275249)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубин-
ско прање тепиха и наме-
штаја. Превоз бесплатан.
302-820, 064/129-63-79.
(275254)

ЦЕНТАР, трособа, III,
лифт, 74 квм, ЦГ, 58.000.
(353), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(275272)

КОТЕЖ 1, двособан, II, 60
квм, ЦГ, 38.000, договор.
(353), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(275272)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, ПВЦ, 29.000.
(353), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(275272)

ЦЕНТАР, двособан, III, 49
квм, ТА, усељив, 31.000.
(353), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(275272)

КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, но-
вији, 58 квм, приземље,
ЦГ, беспрекоран, са лукс
стварима, 46.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-
58. (275268)

СОДАРА, реновиран, дво-
собан, IV, ТА, 30.000;
трособан, ТА, III, 41.000.
„Лајф”. 061/662-91-48.
(275283)
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СТАНОВИ
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Telefoni: 013/351-551, 
064/133-54-98, 060/433-54-98

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

СТРЕЛИШТЕ, трособан,73
квм, ЦГ, V, 43.000.  (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (275198)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
64 квм, тераса, VII,
25.000. „Тесла некретни-
не”, (238), 064/668-89-15.
(275284)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
67 квм, тераса, V, 40.000.
„Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15.
(275284)

ЦЕНТАР, 2.0, 65, ЕГ, дого-
вор; гарсоњера, 28, ЦГ,
20.500. (338), „Јанковић”,
348-025. (275300)

КОТЕЖ 1, 1.0, 34, ЦГ,
22.000; Содара, 2.5, II,
ЦГ, 42.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (275300)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипосо-
бан, 38 квм, IV, TA, сре-
ђен, 23.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (275304)

ПРОДАЈЕМ сређен двосо-
бан стан, 51 квм, на Те-
сли, повољно. 062/885-
41-07. (275348)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
66 квм, VI, ЦГ, 30.000, до-
говор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(275304)

КОТЕЖ 2, 65 квм, двои-
пособан, III, ЦГ, одличан
распоред, 42.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (275304)

ТЕСЛА, преко пута „Ли-
дла”, високо приземље,
50 квм, ЦГ, реновиран,
40.000 евра. 060/441-11-
23. (275358)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 квм, VI, ЦГ, ренови-
ран, 34.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. 
(275304)

ТЕСЛА, мањи двособан,
47 квм, V, ТА, без улага-
ња, 28.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (275304)

ДВОСОБАН, ЦГ, 57 квм +
6 квм, високо приземље,
Котеж 2, 30.000 евра.
(470), „Дива некретнине”
345-534, 064/246-05-71.
(275197)

ПРОДАЈЕ стан у центру,
58 квм, поткровље.
060/312-90-00. (275192)

ПРОДАЈЕМ стан у Кача-
реву, двособан, укњижен,
помоћни објекти.
062/163-37-26. (275374)

КОТЕЖ 2, једноiпособан,
64 квм, VII, 25.000, по-
вољно. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(275377)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан у Скробари, 45 квм.
Тел. 063/325-566.
(275382)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
67 квм, V, 40.000, дого-
вор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(275377)

АГЕНЦИЈА „Дива некрет-
нине” купује стан у згрди.
345-534, 064/246-05-71.
(175197)

АГЕНЦИЈИ „Купола не-
кретнине” потребне не-
кретенине на свим лока-
цијама. 065/328-66-94.
(275210)

АГЕНЦИЈИ на некретнине
„Купола” купује станове
за реновирање. (926),
„Купола”, 065/328-66-94.
(275210)

КУПУЈЕМ гарсоњеру без
посредника да није дво-
ришни и поткровље. Тел.
064/004-74-74. (275326). 

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза ис-
плата. (353), „Премиер”, 

АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет-
нине” (238), 064/668-89-
15, потребне некретнине.
(2752841)

АГЕНЦИЈИ „Милка” по-
требни станови, куће,
плацеви, земља, на свим
локацијама. 063/744-28-
66. (275391)

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

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

ХИТНО потребан двосо-
бан намештен стан у цен-
тру града или Стрелиште.
063/106-03-31. 

ДВОСОБАН намештен,
иза Стоматолошког, 120,
ниски трошкови. 062/886-
85-83. (4807)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, реновиран, Котеж
1. 063/705-50-76.
(275104)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у центру града.
Тел. 013/343-028,
062/640-020. (275093)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси, за војна
лица. 0673/839-56-81,
013/370-398. (276129)

СМЕШТАЈ за ваше радни-
ке у Ковачице, собе са ку-
патилом, кухињом, интер-
нетом, КТВ, клима, пар-
кинг обезбеђен. 061/438-
353. (275136)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у кући, Стрели-
ште, код школе, ТА.
063/821-61-83. (275205)

ИЗДАЈЕМ мали трособан
стан, Котеж 2, делимично
намештен, 100 евра. Тел.
066/805-00-01. (275193)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, намештен, самцима,
засебан улаз, центар.
061/131-79-04. (275176)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, 44 квм, Ко-
теж 2, деозит, 130 евра.
063/498-981. (275177)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, двособан, V спрат.
065/439-88-47. (275175)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, Котеж 1.
062/504-504. (175223)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 44 квм, ненамештен,
Војвођански булевар 24.
Звати, 069/351-64-25.
(275217)

ИЗДАВАЊЕ стана од 90
квм, полунамештен, греја-
ње, интернет, ТВ , близу
Авива, кућа С. Сремца 14,
од 1. априла 2019.
060/320-51-41. 275214

ГАРСОЊЕРА код Спорт-
ског, намештена, ТА, ТВ,
интернет, повољно.
064/134-06-16. (275278)

ИЗДАЈЕМ кућу, 50 квм,
стара Миса. 060/011-96-
66. (275314)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Котежу 2, гарсоњера
30 квм. 065/689-85-12.
(275328)

ИЗДАЈЕМ смештај за те-
ренске раднике. 065/228-
78-66. (275335)

ИЗДАЈЕМ стан, може кан-
целарија адвокатска, но-
тар, центар. 064/140-52-
81. (275243)

ИЗДАЈЕМ стан у близини
болнице. Тел. 013/347-
737, 065/409-74-31.
(175343)

ИЗДАЈЕМ нов смештај за
теренске раднике, 7 лежа-
јева, Старчево. 062/460-
093. (275354)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, Котеж 1.
062/504-504. (175223)

ИЗДАЈЕМ сређену гарсо-
њеру, ненамештена, у
строгом центру. 063/872-
31-99. 063/872-31-99.
(275371)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ гарсоње-
ру, одмах усељива, наме-
штена, центар, искључиво
запосленима, повољно.
065/691-88-23. (275370)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, спрат, ТА, 80
евра, код Хотела „Та-
миш”. 064/122-48-07.
(275372)

СТАРЧЕВО, издајем за-
себну кућу 70 квм, близу
центра, полунамештен.
064/305-80-73. (275380)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у центру града.
Тел. 013/343-028,
062/640-020. (275093)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
40 квм и пословни про-
стор 100 квм. 063/313-
005. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 44 квм, ненамештен,
Војвођански булевар 24.
Звати, 069/351-64-25.
(275217)

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА, издајем
локал 25 квм, у плочица-
ма, излог , одличан.
064/226-91-30. (4807)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор – два локала спо-
јена, укупно 53,21, укњи-
жен, Д. Туцовића.
‘63/281-954. (275117)

НОВИ локали са употреб-
ном дозволом код Ауто-
буске станице, пијаце,
Улица Ослобођења, за све
намене. 063/372-124.
(2753079

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кал угао Карађрођеве и
Његошеве, 60 квм + ба-
шта 50 квм, застакљена,
кафић или друга делат-
ност. 060/441-11-23.
(375358)

ПРОДАЈЕМ локал код Зе-
лене пијаце, призем1е, 18
квм, поткровље 18 квм.
Драган, 063/224-362.
(275110)

ИЗДАЈЕМ локал 80 квм,
Синђелићева 35. 064/217-
48-56. (274926)

ИЗДАЈЕМ локал 30 квм,

близу Дома омладине.

064/359-55-44. (275292)
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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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ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

због отварања апотеке рас пи су је

КОН КУРС

за рад на ме ста:

1. ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ
– 1 извршилац

2. ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХ НИ ЧАР
– 2 извршиоца

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

ре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

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

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

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

ПОТРЕБНИ

КОНОБАРИ/

/KONOBARICE

„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90

Потребан радник
(до 30 година) за обучавање и рад
у новоотвореном сервису „Горења”.

061/200-30-43, Ноле

СТОВАРИШТУ „Голија”

потребан радник

са искуством

и Ц категоријом.

Тел. 013/252-06-64,

063/776-56-58.

Потребни

радници
за бетонску

галантерију.

064/949-92-72.

(2
7

5
3

7
9

)

ПОТРЕБАН АУТОЛИМАР-АУТОБРАВАР за послове

блиндирања и аутолимарије – више извршиоца.

Одлични услови рада. редовна исплата. Обезбеђена

обука за блиндирање. Контакт телефон: 069/847-68-56.

„Interauto” d.o.o. Милана Ракића 96, Београд

Озбиљној двочланој поро-
дици потребан већи стан.

Предност центар (Тесла).

065/311-40-27.         
(3/275231)

(5
/7

5
3

6
9

)

РЕНОАУТО „ПАНТА”
ПАНЧЕВО
Потребан нам је

продавац
ауто-делова и опреме

Предност ће имати кан-
дидати са радним иску-
ством у бранши или са
познавањем аутомо-
билске индустрије.

Информације на

064/132-96-63.

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика.
064/664-85-31, 013/342-
338 (СМС)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бе-
тонирање, стиропор, ба-
валит фасаде. 063/865-
80-49. (274316)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, инди-
катора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (274288)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, вене-
цијанери, уграђујем, по-
прављам, замена гуртни.
064/181-25-00. (274378)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање во-
де, канализације, кабине,
славина, бојлера, котли-
ћа. 063/836-84-76.
(274691)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ре-
новирање купатила, вен-
тили,с лавине, одгушење
канализације одмах.
061/193-00-09. (4807/64)

ИЗРАДА, монтажа кон-
струкција, хала, биндера,
кованих капија, ограда,
гаража, грађевинска ли-
марија. 064/068-10-85.
(275068)

ЛАТИНСКИ језик, профе-
сорка латинског језика
држи приватне часове.
066/656-44-04. (275014)

ОРЕМ и култивирам ба-
ште. 063/855-92-70.
(274331)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, кречење,
глетовање, столарија, ве-
ома повољно. 064/280-
26-15. (274691)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, ИПТВ, антена плус.
064/866-20-70. (276073)

ДИМНИЧАР: чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(275078)

МОЛЕРСКИ радови, фар-
бање столарије и радија-
тора. Павел, 063/809-66-
61., (275083)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. Неша. www.fa ce -
bo ok.co m/mo le ri zam
069/444-23-76. (275133)

САЛОНУ намештаја по-
тербан монтажер за стал-
но. 013/410-180,
060/645ч-91-45. (275327)

СТОВАРИШТУ „Голија”
потребан радник са иску-
ством и Ц категоријом.
Тел. 013/252-06-64,
063/776-56-58.

ПОТРЕБАН продавац за
ноћну смену. 063/550-
166. (275273)

ПОТРЕБНА девојка за
разношење хране на бу-
вљаку. Предност познава-
ње бувљака. 064/129-37-
25.

ИЗДАЈЕ се радно место за
мушког фризера.
060/535-47-15. (275321)

ПОТРЕБНА радница за
пекару и пицерију.
063/130-75-40. (2753169

ХИТНО потребна коноба-
рица. 061/275-54-35.
(275332)

ПОТРЕБНА РАДНИЦА за
рад у прехрамбеној про-
давници. 064/264-03-98.
(275346)

ПОТРЕБАН конобар/шан-
кер. 061/623-16-15.
(275362)

ПОТРЕБНА конобар/ица
за рад у локалу. 063/779-
98-56, 063/508-719.
(1275366)

РЕСТОРАНУ у Панчеву
потребан радник за одр-
жавање хигијене.
064/149-99-73. (275367)

БРЗА ХРАНА у Панчеву
тражи радника за рад.
064/149-99-73. (275367)

ПЕКАРИ потребан возач-
радник у пекари, пекар.
063/835-08-48. (275361)

ПОТРЕБАН конобар-ица,
кафе ресторану. 063/307-
996. (275361)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у продаји у посласти-
чарници „Специјал”.
065/232-16-70. 
(275388)

ПОТРЕБАН момак или
девојка за разношење пи-
ћа на бувљаку. 064/132-
98-12. (275237)

ПОТРЕБАН кувар са иску-
ством. 061/623-16-15.
(275362)

WE I FERT дистрибуцији
пића потребни возачи Б и
Ц категорије, виљушкари-
ста и физички радници.
062/446-285. (272909)

ФИРМИ „Дивнић шпед”
из Панчева потребан во-
зач Ц и Е категорије за
унутрашњи транспорт.
Контакт 062/850-00-82.
(4807/10)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за паковање и раз-
воз штампе. 069/867-72-
07. (4807)

ПОТРЕБАН радник на от-
купу и поправци палета.
064/106-81-11. (р)

ПОТРЕБАН вредан фи-
зички радник, 15 дана ме-
сечно. 062/164-56-41,
062/164-56-41, 062/365-
555. (275170)

ПОТРЕБНА продавачица
у пекари. 013/342-025.
Звати од 8 до 11 сати.
(1275128)

ПОТРЕБАН конобар са
искуством плата
30.000+3.000 превоз,Ба-
кана 063/426-103 (СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским ши-
ваћим машинама.
063/182-30-37.
(275161)

ИЗДАЈЕМ локал код Зеле-
не пијаце, преко пута три
школе. 060/351-03-56.
(275243)

НОВИ локали са употреб-
ном дозволом код Ауто-
буске станице, пијаце,
Улица Ослобођења, за све
намене. 063/372-124.

РАЗРАЂЕНОМ салону у
центру потребан мушко-
женски фризер, плата
30.000. 064/470-74-43.
(275130)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у кладионици. 062/883-
68-62. (275119)

ПОТРЕБАН радник на
фарми кока у Панчеву.
063/776-67-29. (275163)

АУТОСЕРВИСУ потребан
вулканизер са искуством
и млади помоћни радник.
066/9008-66-58. (275165)

РЕСТОРАНУ потребне
конобарице, хитно.
064/349-93-43. (275184)

ПРЕХРАМБЕНОЈ продав-
ници потребан радник-ца.
Жарка Зрењанина 123.
063/265-457. (275209)

ПРЕДУЗЕЋЕ Kar bo Kon -
cept тражи аутоматиЧара
пнеуматичара са иску-
ством. Биографију посла-
ти на of fi ce@ car bo con -
cept.co m или позвати на
069/334-54-42 од 8 до 16
сати радним данима.
(СМС)

ПОТРЕБАН радник-ца
продавници у центру.
063/265-457. (275209)

ПОТРЕБАН мушко-жен-
ски фризер. 065/521-72-
87, 064/095-62-44.
(275255)

ПОТРЕБАН мушко-жен-
ски фризер/фризерка.
064/503-68-75. (275259)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад за роштиљем и у ку-
хињи. Ћевабџиница у цен-
тру и Браће Јовановић.
063/897-55-04. (274085)

ПИЦЕРИЈИ Попај потреб-
не раднице са и без иску-
ства, добра и редовна
плата. 063/820-87-61. 

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским ши-
ваћим машинама.
063/182-30-37. (275161)

ИЗДАЈЕМ локал на веома
прометном месту, Осло-
бођења 10. Тел. 063/864-
87-02. (275135)

НОВО СЕЛО, Владимиро-
вац, Алибунар, потребан
магацин до 200 квм.
064/648-00-65. (275307)

ЛОКАЛ, строги центар,
код Суда и Робне куће, за
све намене, издајем.
063/372-124. (2753079

ТЕСЛА, фризерско-козме-
тичарски салон, опре-
мљен, нов. 060/441-11-23.
(375358)

ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске стани-
це. 352-105. (275336)

ПОТРЕБНА жена за чи-
шћење. Тел. 060/304-07-
64 (СМС)

Потребна конобарица,
пријава, оброк, плацен
пут, 40.000. Be er tia Bar
Б.Н.С. 063/105-09-49
(СМС)

АУТОПРЕВОЗНИКУ по-
требан возач Ц и Е кате-
горије. 063/286-914, Ђор-
ђе. (4807/25 и 26)

ХИТНО потребна коноба-
рица. 061/275-54-35.
(275332)

ЛОКАЛ са пекарском
опремом, може и за трго-
вину 80 квм. 064/482-65-
53. (275155)

ЛОКАЛ у Његошевој 7,
сутерен, 100 квм. Тел.
062/821-44-94. (275246)

ПРОДАЈЕМ киоск у цен-
тру града. 060/013-01-25.
(275389)

ПРОДАЈЕМ два спојена
локала, 63 квм, плато Зе-
лене пијаце. Драган.
063/224-362. (275110)

ПРОДАЈЕМ локал 11 квм,
Карађорђева 13, локал
16. Драган. 063/224-362.
(275110)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
Качарева, 50 квм.
063/776-52-66. (275154)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ло-
кал од 39 квм у центру
Стрелишту. Тел. 064/267-
71-74. (275049)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске стани-
це. 063/278-421.
(4807/44)

ИЗДАЈЕМ локал 55 квм,
магацин , угао Михајла
Пупина 1. 061/607-81-00.
(275387)
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У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ  НА  РАНИ ЈАВНИ УВИД

План детаљне регулације дела блока 089
у насељеном месту Панчево

Излаже се на рани јавни увид  План детаљне  ре-

гулације дела блока 089 у насељеном месту Пан-

чево ( у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од

15 дана и то почев од 29. 03. 2019.  до  12. 04.

2019. године.

Наведени плански документ, биће изложен на ра-

ни јавни увид,  у згради Градске  управе Града

Панчева, Ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4,  у  холу

на шестом спрату,  као  и у канцеларији 609, сва-

ког радног дана  од 10 до 13 сати.  Све информа-

ције у вези са огласом могу се добити  путем те-

лефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању  раног јавног увида, на званичној

интернет страници града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти  примедбе  у  току  трајања раног  јавног  увида,

искључиво у писаном облику, Градској управи Града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске

и стамбено-комуналне послове, путем писарнице

Градске управе  Града Панчева, Трг краља Петра I,

бр. 2 - 4, Панчево.  Евидентиране  примедбе  и  су-

гестије  могу   утицати  на  планска  решења.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за  урбанизам,  грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ  РАЗРАДЕ ЛОКА-

ЦИЈЕ катастарске парцеле бр.5352/1 К.О.Панче-

во, Ул.Цара Душана бр.14, Панчево, за планирану

изградњу вишепородичног стамбеног  објекта

спратности П+3+Пс, израђен од стране „АГП Сту-

дио” Панчево, за  инвеститорa Средојевић Пред-

рага из Старчева, Ул. Панчевачки пут 101.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секре-

таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у

времену од 10 до 13 сатиу периоду трајања јавне

презентације од 7 дана, почев од 29. 03. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти  примедбе  на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за

урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне по-

слове, путем писарнице Градске управе  Града Пан-

чева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

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.

На основу Статута Града Панчева, у складу са Одлуком о буџету Града Панче-

ва за 2019. годину и Одлуком о начину, критеријумима и мерилима за избор

пројеката удружења грађана у области заштите животне средине који се суфи-

нансирају из буџета Града Панчева градоначелник Града Панчева расписује

К О Н К У Р С 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА

ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

И

К О Н К У Р С 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-МАНИФЕСТАЦИЈА

ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Право учешћа: На конкурсима за суфинансирање пројеката или пројеката-ма-

нифестација могу да учествују регистрована удружења грађана са територије

Града Панчева и ван територије Града Панчева која се у оквиру активности де-

финисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине и која ће

свој пројекат или пројекат – манифестацију реализовати на територији Града

Панчева. 

Удружења грађана могу да учествују са својим предлозима на једном од два

расписана конкурса, на Конкурсу за пројекте или на Конкурсу за пројекте-мани-

фестације, а не на оба конкурса истовремено.

Све неопходне информације у вези услова за пријављивање на овe конкурсe,

о критеријумима за доделу средстава, о начинима вредновања пројеката и

пројеката-манифестација, као и пријавни обрасци – налазе се на сајту Града

Панчева: http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/

Достављање пријава: У року од 20 дана од дана објављивања у локалном ли-

сту „Панчевац” .

Контакт: 013/308-842 или 013/308-830 локал 842 

Предлоге пројеката доставити поштом или у Услужном центру Града Панче-

ва у затвореној коверти са назнаком:

Пријава

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

ПРОЈЕКАТА-МАНИФЕСТАЦИЈА

У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Град Панчево

Трг Краља Петра I, 2-4

26 000 Панчево

Секретаријат за заштиту

животне средине

Комисија за вредновање пројеката

у области заштите животне средине

Н Е   О Т В А Р А Т И !

Пријава

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗА 2019. ГОДИНУ

Град Панчево

Трг Краља Петра I, 2-4

26 000 Панчево

Секретаријат за заштиту

животне средине

Комисија за вредновање пројеката

у области заштите животне средине

Н Е   О Т В А Р А Т И !

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о
процени утицаја на животну средину ("Службени
гласник РС", бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о доношењу решења о обиму и садржају сту-
дије о процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине је дана 22. 03. 2019. године, до-
нео решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Замена
горионика на пећима BA-2101 и BA-2301, у склопу
Рафинерије нафте Панчево.

Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад из Новог
Сада, Улица Народног фронта бр. 12.

Решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат
може се добити на увид радним данима од 10  до
14 сати, у просторијама Покрајинског секрета-
ријата за урбанизам и заштиту животне средине,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,
канцеларија бр. 39)

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објав-
љивања овог обавештења.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о доношењу решења о обиму и садржају сту-
дије о процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине је дана 22. 03. 2019. године, до-
нео решење о обиму и садржају Студије о проце-
ни утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ За-
мена горионика на пећима BA-2401 и BA-2402, у
склопу Рафинерије нафте Панчево.

Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад из Новог
Сада, Улица Народног фронта бр. 12.

Решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни про је -
кат може се добити на увид радним данима од 10
до 14 сати у просторијама Покрајинског секрета-
ријата за урбанизам и заштиту животне средине,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (призем-
ље, канцеларија бр. 39)

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објав-
љивања овог обавештења.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 26.
03. 2019. године на основу захтева носиоца
пројекта „ZF Serbia d.o.o. Beograd”, Омладинских
бригада 88-90, Београд-Нови Београд, донео ре-
шење број: XV-07-501-53/2019 којим је утврђено
да за пројекaт „ZF Е - Mobility производни ком-
плекс за производњу опреме за возила ( II фаза )”,
на кат. парцели 9416/27 и 9416/25 К.О. Панчево,
на територији Града Панчева није потребна про-
цена утицаја на животну средину.

Увид у решење из предходног става може се оба-
вити у просторијама Секретаријата за заштиту жи-
вотне средине Градске управе Града Панчева,
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, соба 710, рад-
ним данима од 10 до 14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне среди-
не, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављи-
вања обавештења, а преко овог органа. 

БЛАГАЈНИК у Казину „Eldorado”

Одлична и редовна исплата.

Могућност напредовања. 

064/826-84-25

ЧИШЋЕЊЕ олука, оста-
лил висински радови.
065/535-24-56. (275260)

РАДИМ малтерисање, бе-
тонирање, зидање и фи-
зичке послове. 061/665-
66-24. (275092)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 24
године искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846 (157105)

ВРШИМ превоз кипером
песка, шљунка, грађевин-
ског материјала повољно,
цена 120 тура. Чистим
шут, подруме, таване,
дворишта, рушим старе
објекте, са радницима,
повољно. 061/206-16-40.
(275100)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правка старих, монтажа
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарије.
0672/382-394. (275118)

ЧАСОВИ географије и ен-
глеског. Врло повољно.
065/373-53-34. (274341)

ПОСТАВКА зидне и подне
керамике, повољно.
061/625-97-90. (275119)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИ-
ВАЧКИ радови: израда,
монтажа капија,л ограда,
надстреница, заштитне
решетке. 062/816-33-84.
(275138)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бе-
тонирање, стиропор, ба-
валит фасаде. 063/865-
80-49. (275145)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда
кошуљице, уградња лами-
ната, комплетно ренови-
рање. 062/816-33-84.
(275138)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (275156)

ОБАРАЊЕ табала, крче-
ње, чишћење тавана, шу-
па, одношење ствари, бе-
тонирања. 060/035-47-40.
(275160)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, зидо-
ва, бетона, ископи,  бето-
нирања. 064/122-69-78.
(275160)

ЧИСТИМ подрум, шупе,
вршим превоз, радим мо-
лерај, купујем гвожђе,
остало. 061/182-05-65.
(2751679

КОШЕЊЕ траве, корова.
Шишање живе ограде,
дворишта, викендице,
воћњаци. 061/301-49-58.
(275224)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, ин-
сталација цеви и санита-
рија. 060/689-82-23.
(275226)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (275261)

КОМПЈУТЕРИ сервис, по-
правка, инсталација но-
вих компоненти, чишће-
ње, брзо, повољно.
060/351-03-54. (275243)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене, одмах. 013/331-
657, 064/495-77-59.
(275281)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа-демонтажа на-
мештаја. Дејан. 061/626-
14-50. (275319)

СВЕ ВРСТЕ физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бето-
на, селидбе, одвоз шута и
непотребних ствари, и
слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (275319)

УСЛУЖНО кројење, нај-
прецизнији на катеру.
Тел. 063/494-688.
(275305)

ЗИДАЊЕ, бетонирање,
оправка старим нових
кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (275334)
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ПРВИХ ВЕК И ПО

После дуге и тешке болести напустио нас је наш вољени

ЖИВА ПЕТКАНИЋ
1937–2019.

Сахрана је обављена 26. марта 2019, у 15 сати, на војловачком гро-

бљу. 

Ожалошћена супруга НАДА, ћерка ЉУБИЦА, унуке МИЛИЦА

и ДРАГИЦА и остала родбина

(28/275120)

21. марта 2019. године престало је да куца велико срце нашег

МИЛЕТА АЋИМОВИЋА ШИКИЈА
рођ. 1948.

Тугују за њим: супруга РАДОЈКА, синови МИОДРАГ, МИЛАН и

ЗОРАН, снаје НЕВЕНА, ВАЊА и СВЕТЛАНА, унуци и унуке

(50/275207)

Драги брате

МИЛЕ

Немамо речи за бол и тугу због твог одласка. 

Твоја племенита душа, радост и љубав којом си

нас даривао, остаје у нама јер то смрт не прекида.

Твоја сестра МИЛКА с породицом

(55/275218)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 23. марта 2019, у 78. го-

дини преминуо наш драги

НИКОЛА СИМОВ ВУЈОВИЋ
1941–2019.

Сахрана је обављена 25. марта 2019, у 15 сати, на гробљу Котеж у

Панчеву.

Ожалошћени: синови ДРАГАН, АЛЕКСАНДАР и МАРКО, 

снаја ЈАСМИНА, унуке МИЛИЦА и МИЛЕНА

(71/275258)

Преминула је наша драга колегиница

МАРИЈА ВИТОМИРОВ
1948–2019.

С тугом и поштовањем њени из Секретарија-

та за јавне службе и социјална питања

(100/275340)

ЖИВАНКА

КОРНОВИЋ
1946–2019.

Изненада нас је напу-

стила наша вољена

супруга, мајка и бака.

Чуваћемо с љубављу

успомену на њу.

Супруг СЛАВКО, син

МИЛЕ, снаја

МИЛЕНА и унуци

АЛЕКСА и МИЛИЦА

(103/275347)

23. марта 2019. године заувек нас је напустила

наша

ЉИЉАНА ПЕТКОВИЋ
1950–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји: ћерка САЊА, сестра ДРАГОСЛАВА, 

сестричина НАТАША и унук ФИЛИП

(91/275310)

Последњи поздрав
колегиници

ЉИЉИ
ПЕТКОВИЋ

Остају нам прелепе
успомене на наше
дружење.

ЈАГОДА и ЗЛАТА
с породицама

(95/275320)

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

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 062/976-18-42.
(275305)

МОЛЕСКО-ФАРБАРСКИ
и сви завршни радови у
екстеријеру, брзо, чисто,
најповољније. 060/145-
99-09, 060/062-91-45.
(275342)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене, одмах. 013/331-
657, 064/495-77-59.
(275281)

ОГЛАШАВАМ неважећом
диплому средње музичке
школе „Јован Бандур”
Панчево, на име Миодраг
Стојановић.(275039)

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту АТП-а на име Илија
Ђурђев. (275040)

МУШКАРАЦ тражи жену,
девојку за дружење.
066/541-31-39. (275286)

ПОТРЕБНА помоћ у кући,
вођење домаћинства ста-
ријим особама, договор.
Тел. 063/325-566.
(275382)

УПОЗНАО бих слободну
жену, до 55 година. Мо-
гућ брак. 064/372-94-71.
(275099)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. Повољ-
но. 063/709-44-97.
(275250)

ИЗРАДА/МОНТАЖА ПВЦ
АЛ столарије, лимарије,
браврија, ограда, капија,
кованија. 064/068-10-85.
(275161)

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут са
утоваром. 063/246-368.
(274505)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук,
063/278-117, 064/176-91-
85. (274613)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа, сервис клима
уређаја. Овлашћени сер-
вис „Фриго Пеђа”,
064/771-24-16, 013/301-
300. (4807)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. Неша. www.fa ce -
bo ok.co m/mo le ri zam
069/444-23-76. (275133)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон.
064/351-11-73. (275075)

ПРЕВОЗИМ кипером, по-
вољно, песак, шљунак, се-
јанац, ризлу, утовар, од-
воз шута. 064/354-69-94,
063/754-02-72. (4807/42)

КОМБИ превоз робе и
мање селидвбе. 069/129-
72-71, Никола. (275194)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење купатила, канали-
зације, водоводне адапта-
ције, замена вирбли, вен-
тила, батерија, санитари-
је, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-
63, 063/811-74-89, Јови-
чин. (275203)

СЕРВИС ТВ антена, тотал
ТВ, сетоп бокс, ауто-кљу-
чева, ЦО 2 апарата, ра-
зних електроуређаја.
063/800-01-96. (275222)

СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа рад-
ника, одвозимо нептореб-
не ствари. 064/280-30.16,
063/731-77-67, Владимир.
(275220)

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут са
утоваром. 063/246-368.
(275242)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
поправљамо квалитетно с
гаранцијом.  „Фриготех-
ник”, 361-361, 064/122-
68-05. 

ШЉУНАК, песак, сејанац,
рушење, одвоз шута са
утоваром. Атанацков.
063/771-55-44. (275329)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, вене-
цијанери, уграђујем, по-
прављам, замена гуртни.
064/181-25-00. (274378)

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

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац... одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(275295)

КОСИМ траву тримером,
повољно, дворишта, воћ-
њаке, коров. Зоран.
061/683-67-48, 064/438-
12-46. (275339)

КОПАМ баште, канализа-
цију, септичке јаме, кр-
чим плацеве, вадим пање-
ве, рушим. 062/145-71-
44. (2175351)

ЛИМАРСКИ радови, из-
рада/монтажа кровопо-
кривачки радови, пре-
правке цурења, термо, хи-
дроизолација. 064/215-
99-26. 

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством квали-
тетно, педантно и повољ-
но. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (275368)

ДИМНИЧАР: чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(275078)

МАСАЖА релакс за пот-
пуно уживање и опушта-
ње вашег тела. 064/269-
94-87, Марија. 

ЧИСТИМ подруме, таав-
не, купујем старо гвожђе.
061/226-74-28. (275383)

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)

МОЛЕРСКИ ртадови, ла-
минат. 062/156-02-07,
064/390-00-87,. (273506)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
рушење, одвоз шута са
утоваром. Атанацков.
063/771-55-44. (4807)

РОЈАЛ МГ: затварање те-
раса провидном хармони-
ком, уградња/поправке;
ролетне, комарници, ве-
нецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата, роло-
заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (275257)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (275156)
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22. марта 2019, преминуо је наш драги и вољени

СЛОБОДАН ИЛИЋ ЦОЛЕ
1955–2019.

Хвала ти за велику љубав, доброту и нежност.

Супруга ЉИЉАНА, синови МИЛОШ и ДЕЈАН, ћерка ЈОВАНА, 

снаја МИРЈАНА и унук ДИМИТРИЈЕ

(14/275087)

Последњи поздрав драгом комшији

СЛОБОДАНУ ИЛИЋУ ЦОЛЕТУ

Породица СТОЈАНОВИЋ
(15/275087)

Последње збогом

драгом шефу

СЛОБОДАНУ

ИЛИЋУ

ЦОЛЕТУ

Била нам је част учи-

ти од Вас и радити са

Вама. Хвала Вам на

свему.

Колектив SIMS doo

(13/27508)

Вољена и поштована мајка

СОФИЈА МАРКОВИЋ
1939–2019.

предала је душу Богу.
Претужни и захвални: кћи ЈЕЛИЦА, зет ИВАН, унук
ИГОР и унука ВИШЊА (53/275213)

Последњи поздрав мајка

СОФИЈИ
МАРКОВИЋ

Породица МАЛИЈАР
(54/275213)

Поштованом комшији

СЛОБОДАНУ
ИЛИЋУ

последњи поздрав од
породице ЗДРАВКОВИЋ

(76/275279)

Вољени

РАДЕ

СПАСОВСКИ

С љубављу коју смрт

не прекида, и тугом

коју време не лечи

чуваћу те од заборава.

Твоја ЉУБИЦА

(83/275296)

Последњи поздрав

драгом

РАДЕТУ

СПАСОВСКОМ

Твојој племенитости

и доброти није било

краја. Живећеш у на-

шим срцима.

ЉИЉАНА САВИЋ

и породице ТОПИЋ

и КРЕЦУЉ

(84/1275296)

РАДЕ

СПАСОВСКИ

Последњи поздрав

од породице

ИСАЈЛОВИЋ

(93/275311)

Вољени,

деда РАДЕ

Хвала ти!

Остаћеш заувек са на-

ма и у нашим срцима.

Тужни: БОБА, 

ДЕЈАН, ДЕЈАНА

и МИЛА

(85/275296)

Последњи поздрав нашем вољеном

РАДЕТУ СПАСОВСКОМ
1948–2019.

Заувек живећеш у нашим срцима.

Твоји: АЛЕКСАНДАР, ДУШИЦА, 

НИНА и АЛЕКСАНДРА

(92/275311)

Комшији

РАДЕТУ

Последњи поздрав од

комшилука: ДРАГАНА,

РАДОМИРА, ДУЛЕТА,

ЈОШКЕ, РАЛЕТА, 

ДЕСИМИРА, СРБЕ,

ЖЕЉКА и САВКЕ

(44/275181)

Последњи поздрав

пријатељу

РАДЕТУ

НОВАК и ВЕРА

ПИВАШЕВИЋ

(78/275282)

Последњи поздрав

драгом

РАДЕТУ

од СТАНКА

са породицом

(99/275338)

23. марта 2019. године наш драги

КРАЛЕ ЂОРЂИЈЕВСКИ
рођ. 1942. године

уснуо је у Господу

Сахрањен је 25. марта 2019. године на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга НАДА, син МИЛАН, ћерка БИЉАНА, унука ЕЛЕНА,

брат ВЕЛИМИР и остала драга родбина и пријатељи
(105/273353)

Последњи поздрав

пријатељу

ЉУБИШИ

НИКОЛИЋУ

Остаћеш у сећању.

ТАЊА и ГОРАН

(89/275302)

Последњи поздрав

ЉУБИШИ

НИКОЛИЋУ

Остаћеш у сећању

од Снежиних колега

и колегиница

из „Телус”-а

(88/27302)

Последњи поздрав

ЉУБИШИ

НИКОЛИЋУ

од драгих комшија

(38/275169)

25. марта 2019, у 65. години, је преминуо наш су-

пруг отац и деда

ЉУБИША НИКОЛИЋ

Сахрана је обављена 27. марта 2019, на Новом

гробљу.

Ожалошћени: супруга СНЕЖАНА, синови

ДЕЈАН и ГОРАН, снаја ТИЈАНА, унуци ЛУКА,

АНДРЕЈ и СЕРГЕЈ, родбина и пријатељи

(39/275193)

Последњи поздрав
супрузи, мајци и баки

СЛАВИЦИ
ДИМИТРИЈЕВСКИ

1957–2019.

Заувек ћеш бити у нашим
срцима.

Породица
ДИМИТРИЈЕВСКИ

(96/275322)

ГОРДАНА

ТОПАЛОВИЋ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Супруг ДАНИЛО, 

синови ДАРКО

и НЕНАД и сестра

ЗЛАТА са породицом

(109/275384)

У недељу, 31. марта

навршава се четрде-

сет дана од смрти на-

шег вољеног

ИШТВАН

ЛЕЧЕИ
1936–2019.

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Супруга МИЛКА,

ћерка ЈАСМИНА и

син МИША

са породицом

(97/275324)

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га 

да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим

рад ним да ни ма осим сре дом.
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15, а четвртком

и петком од 8 до 13 сати

Последњи поздрав племенитом човеку

ХУСЕИНУ КУНАЛИЋУ

ХУСИ
1937–2019.

Комшије из улаза у Милоша

Обреновића 51 и пријатељи

САФЕТ и ТРИВА

(82/275291)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ХУСЕИНУ

КУНАЛИЋУ

ЖАРКО МАТИЋ

(21/175101)

Последњи поздрав цењеном и поштованом

КУНАЛИЋ ХУСИ
1937–2019.

Био си посебан, јединствен и пун оптимизма.
Твоја приврженост ватрогаству трајала је до по-
следњег дана твог живота.
Нећемо те заборавити! 

Твоји другови из Ватрогасног савеза
и Добровољног ватрогасног друштва Панчево

(45/275192)

ХУСЕИН

КУНАЛИЋ

Најлепше успомене

на дружење са тобом

чувам у мом срцу.

Твој друг СТАНИША

(47/275195)

У суботу, 23. марта, опака болест зауставила је срце нашег

највољенијег цветића

ЦВЕТЕ САВЕСКИ

Мамице, хвала ти за све што си нам пружила, 

хвала ти што си нас научила да будемо добри људи и пожртво-

вани пријатељи, што си свима показала шта је то храброст!

Поносни смо што си ти наша мајка и бака.

Живиш и живећеш у свакоме од нас.

Мирно спавај анђеле наш.

Волимо те.

Ћерке НАТАША и МИРЈАНА, зет ВЛАДИМИР и унука ТАРА

(81/

Последњи поздрав

драгој

ЦВЕТИ

од комшија

у Цвијићевој 2

(80/275280)

Последњи поздрав

ЦВЕТИ

од ујака МИЛАНА
с породицом

(90/275308)

С болом и тугом опростили смо се од наше

вољене

НАДЕ ПАВЛОВИЋ
11. IV 1934 – 21. III 2019.

У нама ће живети сећање на твој драги лик, не-

себичну љубав и бригу о својим најмилијима.

Ћерка МИРА, зет МИЛАН и унука МИЛИЦА

(59/275229)

Последњи поздрав

НАДИ ПАВЛОВИЋ

најхрабријој и најснажнијој баки.

Недостајаће ми твој нежни поглед и загрљај.

Сећање на тебе ће живети вечно.

Унука МИЛИЦА

(60/275229)

Последњи поздрав драгој

ЕСТИКИ ДИМИТРИЈЕВИЋ
1948–2019.

Остала је велика празнина. Утехе нема.

Твоји: ћерка ВЕСНА, зет ИГОР и унуци

ДУШАН и МИХАИЛО

(27/275115)

Последњи поздрав драгој комшиници

ЕСТИКИ ДИМИТРИЈЕВИЋ

Станари зграде у Војвођанском булевару 40

(26/275115)

Заувек у нашим срцима

МИЋО БУЊЕВЧЕВИЋ
1947–2019.

Опело за покој душе и испраћај за кремацију би-

ће 28. марта 2019. на Новом гробљу у Београду,

са почетком у 10 сати.

Последњи поздрав од супруге ЉИЉАНЕ, снаје

АРАБЕЛЕ, унука АЛЕКСЕ и сина ДЕЈАНА
(30/275123)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЋИ БУЊЕВЧЕВИЋУ

Остаћеш нам заувек у лепом сећању.

Пријатељи ШАРИКА и ДРАГАН

(29/275123)

БОРИС

ЂУРИЋ

Анђеле наш лети висо-
ко, постани звезда нај-
сјајнија, не окрећи се
доле. Заувек ћеш остати
у нашим срцима, никад
те нећемо заборавити.

Ожалошћени: супруга

НАДА, ћерке ОЛГИЦА

и БРАНКА

са породицама, сестре

РУСКА и ПЕРСА и сва

многобројна родбина

(19/275093)

Последњи поздрав

ДЕКО

Заувек ћеш остати

наш др Ђурић

Твоји: МАРКО, 

НЕВЕНА, БАНЕ,

СТРАХИЊА, ДУЊА,

СЕНА и ИГОР
(33/275127)

Последњи поздрав

БОРИСУ

ЂУРИЋУ

Било је лепо позна-

вати те.

Твоја прија ЗОРА и

ГАГА са породицом

(35/275114)

Последњи поздрав драгој мајци

ЉИЉАНИ МАРГАН
1955–2019.

Од сина ДЕЈАНА и снаје ИЛОНЕ са децом

и ћерке АЛЕКСАНДРЕ са децом.

Никада те нећемо заборавити, заувек ћеш остати

у нашим срцима драга мама.
(101/275341)

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ

МАРГАН
1955–2019.

од сина ДЕЈАНА

и снаје ИЛОНЕ

са децом.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

(102/275341)

Последњи поздрав

драгој тети

ЉИЉАНИ

МАРГАН
1955–2019.

од њене принцезе

и сестара ВЕРИЦЕ

и САЊЕ
(104/275349)
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Прошла је тужна го-

дина откако није са

на ма наша драга мај-

ка

МИЛЕНА

МИРКОВ

Хвала за све што си

учинила за нас.

У нашим срцима жи-

виш заувек.

Ћерке НАДИЦА

и ЂИНА

са породицама

(57/275225)

Сећање на наше драге

ЊЕГОВАН

ЈАНКО ДАНИЦА
1912–1984. 1920–2005.

Породица ОЛЋАН
(63/275232)

И одједаред година тринаест, као да смо сваку

к’о тунел копали.

И некако је лакше а сетно је кад се јавиш и кажеш

Проћи ће...

ДОБРИВОЈ ОЛЋАН

Сећања чувају и теби се радују

Твоји

(64/275232)

А ти, ти се нећеш вратити

АНДРАШИ ТОНИ

Пролеће је стило и твој рођендан најту-

жнији.

2. априла даваћемо четрдесет дана, у 11

сати, на гробљу, а у 18 сати мису.

Твоји: мајка ЗОРКА, супруга КЛАРА, 

синови ДЕНИС и АНТОН, ћерка САРА,

снаја МАЈА, унуци ОГЊЕН и СТЕФАН

(73/275264)

ДОБРИВОЈЕ

РАИЧЕВИЋ

Прошло је четрдесет

тужних дана.

Породица

(46/275191)

1. априла 2019. навршава се тужних десет годи-

на откако нас је напустила наша драга

КАТИЦА ЋИРИЋ
1938–2009.

С љубављу, поносом и поштовањем што смо те

имали, недостајеш нам... 

Супруг БОГДАН, ћерке БИЉАНА и ЗЛАТА и син

ЂУРИЦА са породицама
(48/274196)

3. априла 2019. навр-

шава се тринаест го-

ди на од трагичне по-

гибије нашег вољеног

ПЕТРА

КАРИШИКА
1982–2006.

Поносни смо што

смо те имали, а најту-

жнији што смо те из-

губили.

Твоји најмилији

(66/275234)

СЕЋАЊЕ

СЕГЕДИНЧЕВ

МИОДРАГ СРЂАН
1931–1988 1960–2017.

У суботу, 30. марта, у 11 сати, на Старом право-

славном гробљу даваћемо помен.

Њихови најмилији
(69/275252)

У суботу, 30. марта 2019,
на Новом гробљу, у 11.30,
одржаћемо четрдесетодне -
вни помен нашој вољеној

СТОЈАНКИ
КОПРИВИЦИ

рођ. Николић
1934–2019.

Недостајеш нам. Траг ко-
ји си оставила у нашим
срцима неизбрисив је.

Твоја деца
(70/272256)

У понедељак, 1. априла 2019. је једанаест година

од прераног губитка нашег вољеног

ЈОВАНА ВИДАНОВИЋА

Године те нису одвојиле од нас. Нема заборава,

ту си у сваком нашем дану.

У срцу те носимо и неизмерно волимо.

Супруга МАЦА, син МИЛЕ, ћерка ТАМАРА, 

зет МАРКО и унук УГЉЕША
(75/275277)

Најдражем тати и деки

СЛОБОДАНУ ЧУБРИЛУ

1. априла 2019. године навршава се десет година

да нас је напустио, али у нашим срцима и души

остао вечно да живи.

Његови најмилији: БИЉА, ТАМАРА и ВЛАДАН

(51/275208)

27. марта 2019. навршавају се четири године

откако није с нама

МАРИЦА ЖИВКОВ МАЦА

Ожалошћени: супруг СЛАВОМИР са синовима

(1/275055)

БРАНИСЛАВ

ЛАЗИЋ
2013–2019.

Шест тужних година

прође,  али си за нас

увек и заувек ту.

Твоја мајка, брат, 

синовац и синовица

(98/1275335)

28. марта 2019. навршава
се шест месеци откако
није с нама наш вољени

ЖИВАН

СТОКИЋ
7. X 1948.

Недостајеш нам.
С љубављу и поштова-
њем твоја породица.

(20/275094)

IN ME MO RI AM
1989–2019.

Прошло је тридесет година откада те нема. У недељу 31. марта 2019, у 13 са-
ти, отићи ћемо на место твоје вечне куће где смо те најтужнијег дана у на-
шем животу испратиле пре три деценије

ЗЛАТКО МИЛУТИНОВИЋ
дипл. инж. шумарства

Године су пролазиле, живот се наставио, а Ти си остао ускраћен да упознаш
своје дивне унуке Стевана и Душана, којима би се сигурно поносио. Био си
у нашим мислима, у нашим срцима. Са Тобом смо делиле све радосне тре-
нутке, успехе и неуспехе, проблеме које живот носи. Било би нам сигурно
лакше да си био са нама. Избора није било, морале смо без тебе. Твој лик,
твоја љубав је дубоко у нама, и ма где биле. Никада те нећемо заборавити.

Твоја НАДА, МИЛАНА и ДРАГАНА
(108/275383)

СЕЋАЊЕ

ЧАСЛАВ ВУЧИЋЕВИЋ

ВЕСНА и ЈОВИЦА ВУЧИЋЕВИЋ
(106/1275378)

Тужно сећање на драге бабу и деду

ВУЧИЋЕВИЋ

МИЛИЦА ЧАСЛАВ
1932–2011. 1933–2012.

Унуци ГОРДАНА и ГОРАН са родитељима
(107/275381)

27. марта навршавају

се две године од смр-

ти моје мајке

МИРЕ

БОГОЈЕВИЋ

С тугом и болом сећа-

ће се њен син

АЛЕКСА
(16/275088)

СЕЋАЊЕ

РАДОВАН

КРЧАДИНАЦ
3. IV 2015 – 3. IV 2019.

Заувек у нашим

мислима.

Твоја породица
(32/275126)

20. марта престало је да куца срце моје тетке

ДАРА ТОМИЋ
1926–2019.

рођ. Чизмаш

Увек ће бити у нашим срцима. На свему јој хвала.

Братанац ЂОРЂЕ с породицом

(94/275317)

Последњи поздрав

ГОЦИ

од кума ВЕСНЕ

(86/275297)

Последњи поздрав

КОВИЉКИ

СТОЈИЧИЋ

од комшија

у Кикиндској 7

(74/275267)
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МИЛАН

ЕГЕЉА
31. III 2006 – 31. III 2019.

Увек си у нашим

срцима.

ДАНИЛО и ЂУЂА
(2/275092)

МИРЈАНА ВУЧКОВИЋ
2018–2019.

Пуста и тужна година је остала за нама. 

Свака помисао на тебе, јако боли.

Не дамо те забораву.

Волимо те.

Твоји: ЗОРАНА и ВЛАДИМИР

(3/275067)

СЕЋАЊЕ

28. III 2016 – 28. III 2019.

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ

...биће нових пролећа, али никада више са то-

бом.,..

Заувек у срцима и души твоје ДРАГЕ, ЛУКЕ,

МЛАДЕНА, СТРАХИЊЕ и МИШЕ

(4/2756071)

2. априла навршавају се три године од преране смрти
наше вољене и никад незаборављене

ДАНИЈЕЛЕ СТАНИСАВЉЕВ
1983–2016. 

Време које смо провели заједно остаће у неизбриси-
вом сећању. 
Остају само лепе успомене на срећне дане проведене
у љубави, разумевању и пажњи. Успомене на тебе жи-
веће вечно.

Тата СЛАВКО, мајка МИРА и сестра ДАЛИБОРКА
(5/275074)

ДАНИЈЕЛА

СТАНИСАВЉЕВ
1983–2016.

Време које смо провеле
заједно остаће у неиз-
брисивом сећању. Успо-
мене на тебе не бледе и
живеће вечно.

Твој сестра ДАША

(6/275014)

У суботу, 30. марта на-
вршиће се шест тужних
месеци откако ниси са
нама

СТОЈАНКА

ВРЛАМСКИ
1942–2018.

Баваниште

Бол и туга не мери се
речима ни временом
које пролази, већ пра-
знином која је остала
после тебе.

Сестра ВЕРА и зет ЂУРА

(7/275079)

22. марта 2019. изне-

нада нас је напустила

наша драга мајка, ба-

ба и ташта

РАДА

ВИДАНОВИЋ

Вечно ће живети у

нашим срцима.

Твоји: СЛАЂА, 

МИЛЕ, ЈЕЛЕНА,

ОЗРЕН и КИКИ

(8/275081)

4. априла, у 10 сати, даћемо четрдесетодневни

помен нашем Зорану, на Новом гробљу у Панчеву

ЗОРАН ЂУРЂЕВАЦ
из Приштине

Тешко је, теку сузе, пече бол и плаче душа.

Наставићемо твој пут

Твоји најмилији
(9/275088)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

МИКАН
1999–2019.

Остају успомене зау-

век оних који те воле.

Твоји најдражи
(17/275090)

31. марта навршавају се две године откада

није са нама

НИКОЛА ПОЗНИЋ

Време пролази, а празнина и туга остају.

Супруга ЈАСМИНКА, кћи ВАЛЕРИЈА

и унука ИСИДОРА

(36/275150)

Сећање на нашу драгу

ЉИЉАНУ МАРЧЕТИЋ
30. III 2010 – 30. III 2019.

Кад око не види, срце не пати. Ти никад нећеш

сазнати колико нам недостајеш.

Са љубављу и поштовањем твоји најмилији

(42/275179)

СЕЋАЊЕ

ЉИЉАНА

МАРЧЕТИЋ
2010–2019.

Прошло је много го-

дина откако ниси са

нама, али си увек у

нашим срцима и ми-

слима.

Мајка ВИДОСАВА,

брат ЗОРАН и сестра

ВЕРОСЛАВА

с породицом

(43/275180)

БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је двадесет го ди на од тра гич не по ги би је на ших

ко ле га. По мен ће се одр жа ти 4. апри ла 2019.

МИР КО            ДУ ШКО             ДЕ ЈАН

ДМИ ТРО ВИЋ  БО ГО СА ВЉЕВ   БОЈ КО ВИЋ

Из гу би ли су жи вот ра де ћи са ве сно на сво јим рад ним

ме сти ма у ра фи не риј ској Енер га ни, у НА ТО бом бар до -

ва њу, 4. апри ла 1999. го ди не

Нафт на ин ду стри ја Ср би је

(52/4808)

СЕЋАЊЕ

СТЕВО

ШАШИЋ

Драги тата,

недостајеш.

Ћерка НАТАША

(56/275221)

Годишњи помен драгим родитељима

ЛАКУШИЋ

НАДА ИВАН

3. IV 2018 – 3. IV 2019. 9. IV 2018 – 9. IV 2019.

С љубављу и поштовањем ваша деца: ћерка

СВЕТЛАНА и син НЕНАД са породицама

(68/275248)

Четрдесетодневни помен

СТОЈА КОПРИВИЦА
С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.

БОШКО са породицом
(87/275298)

Најдражи

БАТА ПАРЧЕТИЋ
2017–2019.

Нико те никад није волео као ја, као твоји

синови, снаја и унуци

(49/275304)

7. априла 2019. године навршава се шест ме-

сеци откако није са нама наша вољена мајка

ЈОВАНКА СТОЈКАНОВИЋ

Воле те твоја деца

(62/2752330)

Тужно сећање на родитеље

СИМЈАНОВСКИ

ТРАЈЧЕ МИЛАНКА
2018–2019. 2003–2019.

Успомену на њих чувају синови МИРОСЛАВ и

БЛАГОЈЕ са породицама

(67/275235)
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1, априла двадесет година бола и туге за нашом

једином

МАРИЈАНОМ КЕПИЋ

Постоје очи које стално плачу за тобом, срце ко-

је јеца, огромна празнина коју нико не може да

попуни осим Тебе.

Чувамо те у нашим срцима,  у нашим мислима, а

тамо анђели нек те чувају.

Увек ће те волети мама ЛЕНКА и тата СТЕВА
(12/275085)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈАНА

КЕПИЋ

Време не може из-

брисати љубав и се-

ћање на тебе.

Твоја баба РАДА
(11/274085)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈАНА

КЕПИЋ

Волимо те и чувамо

од заборава.

Стриц МИЛАН, 

стрина ВЕРА и

сестра ДАДА
(10/275085)

СЕЋАЊЕ

ТРПКОВ рођ. ТАЧКОВИЋ САВА
САВЕТА ТАЧКОВИЋ

5. V 1947 – 29. III 2013. 2. VI 1949 – 25. III 2006.

Године пролазе, сећања остају. 
Ваш брат са породицом

(18/275091)

Драги наш

РАДИВОЈ САВЕСКИ
2003–2019.

Прошло је шеснаест година откако ниси с нама

Заувек у нашим мислима и срцима.
Твоји најмилији

(22/275201)

ПОМЕН

КАРБУНАР

ОЛГИЦА БРАНКА
1958–1982. 1939–2010.

Остала је велика празнина и бол са којим живим.

Отац и супруг МИЛАН
(23/275111) 

Прошао је осамнаест

година од смрти на-

шег драгог

ДУШАНА

КНЕЖЕВИЋА

Успомену на њега чу-

вају његови најмилији

(24/275112)

НИКОЛИЋ

БРАНКО ЈЕЛЕНА
2. IV 2019. 7. IV 2019.

19 година 7 година

Њихови синови МИЛАН и МИОДРАГ

(25/275113)

ПОМЕН

АЛЕКСАНДАР ШКОРО
2003–2019.

Шеснаест година у мислима с тобом.

Породица

(31/275124)

МАРКО ПЕКОВИЋ
2. IV 2016 – 2. IV 2019.

Ти се зовеш Љубав и ти си вечан, а ми те само

волимо.

Тама и тата

(34/275137)

ДРАГИЦА

БУНДАЛО
26. III 2004 – 26. III 2019.

Увек си са нама во-

љена.

Твоји: супруг, ћерке,

унуке и зетови

(37/275157)

У суботу, 30. марта

2019. обележавамо го-

дину дана од смрти

нашег оца, деде и пра-

деде

ЖИВОРАДА

СРЕЋКОВИЋА

Твоји најмилији
(40/275174)

Сећање на вољену ку-

мицу

МАРИЈАНУ

КЕПИЋ
1. IV 1999 – 1. IV 2019.

Сећање на тебе оста-

је заувек.

Кумови ВИКТОР

и САША
(41/275178)

24. марта 2019. прошло је шест година како није са нама наш драги

ВИДОЈЕ ДОЈЧИНОВСКИ
1938–2013.

С љубављу и поштовањем носимо те у срцу и чувамо од заборава.

Супруга ЏУВЕЗА, ћерка ДРАГАНА и син ДУШАН
(65/275233)

Сећање на наше најмилије

ПАВЛОВИЋ

ЂУРА НАДА МИЛАН
22. VI 2017. 21. III 2019. 8. XII 2017.

Породица ПЕТРОВИЋ

(61/275229)

У суботу, 30. марта, у 11 сати, на Новом гробљу, дава-
ћемо полугодишњи помен нашем драгом

ТИХОМИРУ СТОШИЋУ
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомене на тебе.

Твоји најмилији
(77/275280)

У суботу, 30. марта 2019, даваћемо четрдесето-

дневни помен нашој вољеној

ВЕСЕЛИ ИВАЧКОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим мислима и срцу.

Воле те твоји: ћерка БИЉАНА, зет ЗОРАН

и унука КАЛИНА

(79/275287)

1. марта навршава се двадесет година од трагич-

не погибије, жртве НАТО агресије

ЉУБОМИРА ТОМИЋА
пуковника ВЈ

Са поносом и љубављу помињемо Твоје име и де-

ла која су узор твојој деци и породици. Бићеш

увек наш узор, снага и вечна љубав.

Твоји: ЦАНА, ТАЊА и МИЋА
(58/275228)

ТРПЕВСКИ

НЕДЕЉКО ДРАГИЦА
1989–2019.

Живите у нашим срцима.

Ваша деца: ЗОРАН, ВЕСНА и БИЉАНА

са породицама

(72/1275263)
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I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет овог јавног конкурса је суфинансира-

ње пројеката за остваривање јавног интереса

у области јавног информисања на територији

општине Ковачица путем медија о збивањима

на локалном нивоу, односно о раду органа Оп-

штине Ковачица као локалне самоуправе, о

актуелностима у образовању, здравству, култу-

ри, спорту, туризму, пољопривреди, привреди,

предузетништву, људским и мањинским прави-

ма, верским правима, заштити животне среди-

не, заштити деце и омладине, особа са инва-

лидитетом  и уметничком стваралаштву, на

српском језику и на језицима националних ма-

њина који су у службеној употреби на терито-

рији општине Ковачица.

Конкурс за суфинансирање пројеката ради

остваривања јавног интереса у области јавног

информисања се расписује за пројекте про-

изводње медијских садржаја и подизања ква-

литета информисања.

Конкурс се расписује за спровођење пројекта у

2019. години.

Укупан износ средстава намењен за суфинан-

сирање пројеката ради остваривања јавног ин-

тереса у области јавног информисања у ме-

дијима износи 15.000.000,00 динара.

II ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ, НАМЕНА

СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Право учешћа на конкурсу има:

1. Издавач медија који је уписан у Регистар ме-

дија, који се води у Агенцији за привредне ре-

гистре; 

2. Правно лице односно предузетник који се

бави производњом медијских садржаја и који

приложи доказ да ће суфинансирани медијски

садржај бити реализован путем медија који је

уписан у Регистар медија;

3. Правно лице, односно предузетник који по-

седује важећу дозволу Регулаторног тела за

електронске медије. 

Право учешћа немају издавачи који се финан-

сирају из јавних прихода.

Средства која се распоређују путем овог Јав-

ног позива, додељују се кориснику ( одређе-

ном привредном субјекту)  сходно одредбама

члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу

државне помоћи („Службени гласник РС” бр.

13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), као

de minimis државна помоћ мале вредности.

Учесник конкурса може конкурисати само са

једним пројектом на конкурсу. Под пројектом

се подразумева заокружена програмска цели-

на или део целине (жанровска и временска),

којом се доприноси остваривању јавног инте-

реса, у складу са законом. Ако је учесник изда-

вач више медија, може учествовати са једним

пројектом за сваки медиј.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи

медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су

у претходном периоду добила средства наме-

њена пројектном суфинансирању, а нису у уго-

вореном предвиђеном року и прописаној фор-

ми поднела наративни и финансијски извештај

о реализацији пројекта, као  и лица за која се

утврди да су средства ненаменски трошила.

Минимални износ средстава који се може

одобрити по пројекту је 50.000,00 динара, а

максимални износ средстава по пројекту је

8.000.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројека-

та производње медијских садржаја за штампа-

не медије, радио, интернет медије и новинске

агенције може поднети захтев за суфинанси-

рање пројекта у износу до највише 80% вред-

ности предложеног пројекта. Пројектима који

се реализују путем штампаних медија, на ра-

дију и  интернет порталима средства ће се до-

дељивати у складу са одредбама чланова 95-

97. Уредбе о правилима за доделу државне

помоћи („Службени Гласник РС” бр.

13/10,100/11,91/12,37/13,97/13 и 119/14), одно-

сно по правилима за државну помоћ мале

вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројека-

та производње медијских садржаја за телеви-

зију, може поднети захтев за суфинансирање

највише до 50% вредности пројекта.

Учесник конкурса који је у текућој календарској

години већ користио средства намењена

пројектном суфинансирању у области јавног

информисања на републичком, покрајинском

или локалном нивоу, може учествовати на кон-

курсу за суфинансирање истог пројекта само

још једном у тој години, и то у износу који уз

средства која је већ добио, не прелази 80%

вредности пројекта за суфинансирање про је -

ката производње медијских садржаја за штам-

пане медије, радио, интернет медије и новин-

ске агенције, односно 50% вредности пројекта

за суфинансирање пројеката производње ме-

дијских садржаја за телевизију.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА НА

ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ДОДЕЉИВАТИ

СРЕДСТВА НА КОНКУРСУ

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати

пројекти пријављени на Конкурс (за сваку ка-

тегорију посебно) су:

Основни критеријуми за оцењивање пројеката:

1. Мера у којој је предложена пројектна актив-

ност подобна да оствари јавни интерес у обла-

сти јавног информисања.

2. Мера пружања веће гаранције привржено-

сти професионалним и етичким медијским

стандардима;

На основу критеријума из става 1. тачка 1)

овог члана, посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

– остваривање јавног интереса у области јав-

ног информисања;

– остваривање намене конкурса;

– усклађивање пројеката са реалним пробле-

мима, потребама и приоритетима циљних

група;

– идентификованих и јасно дефинисаних по-

треба циљних група,

– заступљености иновативног елемента у

пројекту и новинарско истраживачког при-

ступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:

– усклађености планираних активности са ци-

љевима, очекиваним резултатима и потре-

бама циљних група;

– степенa утицаја пројеката на квалитет ин-

формисања циљних група;

– мерљивост индикатора који омогућавају

праћење реализације пројекта;

– разрађеност и изводљивост плана реализа-

ције пројекта;

– степен развојне и финансијске одрживости

пројекта (позитивни ефекти пројекта настав-

љају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

– степен организованих и управљачких спо-

собности предлагача пројекта

– неопходни ресурси за реализацију пројекта;

– стручних и професионалних референци

предлагача пројекта, које одговарају предло-

женим циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

– прецизности и разрађености буџета пројек-

та, који показује усклађеност предвиђеног

трошка са пројектним активностима;

– економске оправданости предлога буџета у

односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2)

овог члана посебно се оцењује:

(1) Да ли су учеснику конкурса изречене мере

од стане државних органа, регулаторних тела

или тела саморегулације  у последњих годину

дана, због кршења професионалних и етичких

стандарда;

(2) Доказ о томе да су након изрицања казни

или мера предузете активности које гарантују

да се сличан случај неће поновити.

Посебни критеријуми за оцењивање пројеката:

1. Значај пројекта за јавни интерес грађана;

2. Пројекат, у смислу овог конкурса, треба да

подразумева заокружену програмску целину или

део целине (жанровска или временска), којом се

доприноси остваривању јавног интереса;

3. Tехничка и кадровска опремљеност на те-

риторији општине Ковачица;

4. Реализација пројекта на територији општи-

не Ковачица;

5. Да се реализацијом пројекта допринесе да
шансе сваког становника на правовремену и
тачну информацију буду једнаке и увећане;

6. Усмерење медијског стваралаштва и оства-
ривања права на информисање у свим обла-
стима јавног живота посебних, а нарочито за-
штићених група, националних мањина, као и
поштовање професионалних и етичких ме-
дијских стандарда;

7. Економична дистрибуција релевантних ме-
дијских садржаја;

8. Бржа и боља интеракција са корисницима;

9. Бржа и комплетнија дистрибуција-лакша ис-
правка, допуна и објава нових информација.

IV ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који
је објављен на сајту Министарства културе и
информисања Републике Србије, с обзиром
да се годишње мења, а од фебруара текуће го-
дине се налази на сајту Министарства нов Об-
разац 1- пријава и Образац 1- табела буџета
који су објављени на сајту општине Ковачица
www.kovacica.org:

1. Пријава за пројектно суфинансирање из
области јавног информисања (Образац 1)

2. Табела за пројектно суфинансирање из
области јав. инф. - Буџет пројекта ( Образац
бр.1- табела буџета)

Уз горе наведене обрасце неопходно је прило-
жити и :

• фотокопију решења о регистрацији правног
лица или предузетника у Агенцији за привред-
не регистре,

• фотокопију решења о регистрацији из Реги-
стра медија у Агенцији за привредне регистре;

• дозволу за емитовање радио и/или ТВ про-
грама издата од стране Регулаторног тела за
електронске медије,

• визуелни приказ предложеног медијског садр-
жаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);

• потписану оверену изјаву о техничкој опрем-
љености за реализацију пројекта, (изјава одго-
ворног лица или попис основних средстава)

• потписану оверену изјаву учесника на конкур-
су о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ
додељена државна помоћ мале вредности (de
minimis државна помоћ) у текућој фискалној го-
дини, и у претходне две фискалне године, од-
носно државна помоћ у текућој фискалној годи-
ни и по ком основу за штампане медије, радио,
интернет медије и новинске агенције,

• потписану изјаву учесника на конкурсу, о то-
ме да ли је учеснику за исти пројекат већ до-
дељена државна помоћ, у текућој фискалној
години и по ком основу за производњу ме-
дијских садржаја за телевизију;

• оверену изјаву медија или више медија, пре-
ко којих ће се програмски садржај емитовати
(обавезно само за правна лица и предузетнике
регистроване за продукцију телевизијског и
радијског програма).

Јавни позив се објављује на званичној интер-
нет страници општине Ковачица www.kovaci-
ca.org и у недељним новинама „Панчевац” који
се дистрибуирају на подручју органа који рас-
писује конкурс.

Пријаве на Јавни позив за суфинансирање
пројеката производње медијског садржаја из
области јавног информисања у 2019. години
подносе се у року од 20 дана од дана објављи-
вања у недељном листу „Панчевац“ односно
најкасније до 18. 04. 2019. године.

Пријаве на Јавни позив се подносе на писар-
ници Општинске управе – општине Ковачица
или путем поште – на адресу: Општина Ко-
вачица, Општинска управа Ковачица, Марша-
ла Тита 50, 26210 Ковачица, у затвореној ко-
верти, насловљено са „Пријава по Јавном по-
зиву за суфинансирање пројеката из буџета
општине Ковачица ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у ме-
дијима за 2019. годину”.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или
на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Конкурсни материјал се не враћа.

V ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

Оцену пројеката поднетих на конкурс, као и

Предлог о расподели средстава са образложе-

њем, доноси Конкурсна комисија коју Реше-

њем именује руководилац органа, који је рас-

писао Јавни позив. 

Предлог комисије о расподели средстава из

става 1. овог члана, потписује се од стране

сваког члана комисије.Уколико руководилац

органа који је расписао конкурс уочи да је ко-

мисија дала предлог супротно одредбама за-

кона, овог правилника и услова утврђених у

јавном позиву за учешће на конкурсу, или да

садржи другу очигледну грешку, затражиће

писменим путем од комисије да исправи не-

правилности или грешке и исправи предлог у

одређеном року.

Одлука о расподели средстава доноси се

најкасније у року од 90 дана  од дана закључе-

ња конкурса. 

Одлука о избору пројеката биће објављена на

званичној интернет страници Општине Ко-

вачица – www.kovacica.org и скенирана – до-

стављена сваком учеснику конкурса. Наведе-

на одлука се доноси у облику Решења, са об-

разложењем. Решење је коначно и против ње-

га се може покренути управни спор.

Након доношења Решења, Општина Ковачица

закључује Уговор о суфинансирању пројеката

из области јавног информисања.

VI ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ

УДРУЖЕЊИМА И МЕДИЈСКИМ

СТРУЧЊАЦИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ

ЗА РАД У КОМИСИЈИ

На основу Закона о јавном информисању и

медијима („Сл. Гласник РС”, број 83/14,

58/2015 и 12/16-аутентично тумачење), и Пра-

вилника о суфинансирању пројеката за оства-

ривање јавног интереса у области јавног ин-

формисања („Сл. Гласник РС”, број 16/06 и

08/17) Општинско Веће Општине Ковачица,

након усвајања садржине Јавног позива, пози-

ва сва новинарска и медијска удружења, ре-

гистрована најмање три године пре датума

расписивања конкурса, да предложе чланове

конкурсне комисије.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересо-

вани за учешће у раду комисије, да доставе

своје предлоге за чланове Комисије за оцену

пројеката и доделу средстава по Јавном пози-

ву за суфинансирање пројеката из буџета оп-

штине Ковачица ради остваривања јавног ин-

тереса у области јавног информисања у ме-

дијима за 2019. годину. Уз предлог за чланове

комисије доставити и кратке биографије.

За члана комисије именује се лице које је не-

зависни стручњак за медије или је медијски

радник и не сме бити у сукобу интереса нити

обављати јавну функцију, у складу са правили-

ма о борби против корупције.

Право на предлагање чланова имају новинар-

ска и медијска удружења  која су регистрована

најмање три године  пре датума расписивања

конкурса, и која уз предлог за чланове коми-

сије подносе и доказ о регистрацији.

Рок за подношење предлога кандидата је 20

дана од дана објављивања у недељном листу

„Панчевац” односно, најкасније до 18. 04.

2019. године.

Предлоге доставити у писаној форми на адре-

су: Општина Ковачица, Маршала Тита број 50,

26210 Ковачица, са назнаком: за Јавни позив

за суфинансирање пројеката из буџета општи-

не Ковачица ради остваривања јавног интере-

са у области јавног информисања у медијима

за 2019. годину- предлог за Комисију, или пре-

дати лично на писарници општине Ковачица,

Маршала Тита број 50, Ковачица.

VII ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА

У складу са одредбама потписаног Уговора о

суфинансирању пројеката из области јавног

информисања, учесник конкурса који је добио

буџетска средства у обавези је да достави на-

ративни и финансијски извештај о утрошку тих

средстава, на Образац 2- наративни и финан-

сијски извештај прописаним Правилником о

суфинансирању пројеката за остваривање јав-

ног интереса у области јавног информисања

(„Службени гласник Републике Србије” 16/16 и

8/17), и то најкасније месец дана по истеку

предвиђеног рока за реализацију пројекта или

до 31. 12. 2019. године.Уз наративни извештај,

доставља се и доказ о реализацији пројекта, у

складу са законом и закљученим уговором.

На основу члана 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14,58/2015 и 12/16 – аутентично тумачење) 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи

(„Службени гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) члана 8. Одлуке о буџету општине Ковачица за 2019.годину („Сл. лист Општине Ковачица” бр. 13/18) и Правилника о суфи-

нансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС” бр.16/16 и 8/17), и Решења Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-

00029/2019-01 од 22.03.2019.године, Општинско Веће Општине Ковачица, на 138. седници одржаној дана  27.03.2019.године, расписује
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I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Према Одлуци о буџету Града Панчева за 2019. годину, средства
у износу од 38.095.238,00 динара, намењена су за Конкурс за су-
финансирање пројеката производње медијских садржаја из
области јавног информисања у 2019. години. 

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садр-
жаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом,
непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих
грађана Града Панчева; заштити и развоју људских права и де-
мократије; унапређивању правне и социјалне државе; слобод-
ном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног
и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и
медијску писменост као део образовног система; развоју науке,
спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља
људи; и осталих медијских садржаја који доприносе задовољава-
њу потреба грађана за информацијама и садржајима из свих
области живота, без дискриминације, имајући пре свега у виду
особе са инвалидитетом и националне мањине.

Садржаји намењени деци морају поштовати етичке норме и све
законске прописе из области заштите права детета. 

Mедијски садржаји који буду предложени у пријави на Конкурс
града Панчева уз уважавање критеријума наведених у претход-
ном ставу треба да обезбеде информисање и укључивање гра-
ђана у развој локалне заједнице тако што ће омогућити:

– да се обезбеди јавни интерес грађана Панчева и насељених
места –на територији Града Панчева за производњу и објављи-
вање следећих медијских садржаја: општи информатвини ме-
дијски садржаји, садржаји из области политике, културе, образо-
вања, комуналне политике, религије, економије, социјалне за-
штите, заштите животне средине, цивилног сектора, мањинских
група, деце, омладине, спорта, културе, разоноде и све друге
садржаје који су битни за живот грађана; 

– да се обезбеди правовремено информисање грађана Панчева
и насељених места на територији Града Панчева у случају еле-
ментарних непогода, несрећа и свих ситуација које могу изазвати
поремећај у уобичајеном животу грађана (временске непогоде,
загађење и слично);

– процесе јавних слушања и јавних расправа у поступку израде
и доношења oдлука Скупштине Града Панчева, које директно
утичу на квалитет живота, стандард и уважавање људских и ма-
њинских права сваког члана локалне заједнице;

– презентовање информација од јавног значаја из делокруга ра-
да органа града Панчева;

– да се обезбеди правовремено и потпуно информисање као и
едукацију грађана о партиципативном буџетирању, током проце-
са израде и доношења Одлуке о буџету Града Панчева за 2019.
годину; 

– презентацију и праћење имплементације свих пројеката фи-
нансираних из буџета Града Панчева, путем Конкурса, за органи-
зације цивилног друштва;

– презентовање руралног развоја у насељеним местима са тери-
торије Града Панчева, промоције и едукације пољопривредника,
значаја удруживања, али и садржаја из културе, здравства, бриге
о маргиналним групама;

– презентовање спортских и културних догађаја, као и културног
и индустијског наслеђа са територије града Панчева, са циљем
очувања и прављења архивске грађе о локалним актерима и те-
мама.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу може учествовати: 

1. издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се
води у Агенцији за привредне регистре;

2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом
медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран ме-
дијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Ре-
гистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финан-
сирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном пе-
риоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а
нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми подне-
ла наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да
су средства ненаменски трошила. 

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом
на једном конкурсу. 

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним
пројектом за сваки медиј.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту из-
носи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту
износи 7.000.000,00 динара 

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње ме-
дијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и
новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање
највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују
путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, сред-
ства ће се додељивати у складу са чл. 95, 96. и 97 Уредбе о пра-

вилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр.
13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима
за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње ме-
дијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинан-
сирање највише до 50% вредности пројекта. 

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ кори-
стио средства намењена пројектном суфинансирању у области
јавног информисања на републичком, покрајинском или локал-
ном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање ис-
тог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз
средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта
производње медијских садржаја за штампане медије, радио, ин-
тернет медије и новинске агенције, док за пројекте производње
медијских садржаја за телевизију не прелази 50% вредности
пројекта. 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријавље-
ни на Конкурс су:

1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да
оствари јавни интерес у области јавног информисања:

2) Mера пружања веће гаранције привржености професионал-
ним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно
се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

• остваривање јавног интереса у области јавног информисања;

• остваривање намене конкурса;

• усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама
и приоритетима циљних група;

• идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,

• заступљености иновативног елемента у пројекту и новинар-
ско истраживачог приступа. 

2. Утицај и изводљивост са становишта:

• усклађености планираних активности са циљевима, очекива-
ним резултатима и потребама циљних група;

• степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних
група;

• мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализа-
ције пројекта;

• разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;

• степен развојне и финансијске одрживости пројекта (пози-
тивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча
подршка).

3. Капацитети са становишта:

• степен организованих и управљачких способности предлага-
ча пројекта

• неопходни ресурси за реализацију пројекта;

• стручних и професионалних референци предлагача пројек-
та, које одговарају предложеним циљевима и активностима
пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

• прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује уск-
лађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

• економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и
пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се
оцењује:

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних
органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих
годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда
(податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за
електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штам-
пу, за штампане и онлајн медије);

2. доказ о томе да су након изрицања казне или мере предузете
активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:

1. општи информативни и специјализовани медијски садржаји од
значаја за живот и рад грађана као и презентовање рада орга-
на локалне самоуправе на територији Града Панчева; 

2. актуелност теме и доступност већем броју корисника;

3. допринос у очувању српског националног и културног иденти-
тета и jезика;

4. допринос очувању националног и културног идентитета нацио-
налних мањина које живе на територији Града Панчева; 

5. допринос предложеног пројекта унапређењу и равноправно-
сти положаjа осетљивих и маргиналних друштвених група;

6. пројекти који доприносе медијској оригиналности и разно-
врсности;

IV РОКОВИ

Пријаве на Конкурс за суфинансирање проjеката производње ме-
дијских садржаја из области jавног информисања у 2019. години,

подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања у недељном
листу „Панчевац”. 

Конкурсна комисија је дужна да образложени предлог о расподе-
ли средстава достави градоначелнику Града Панчева.

Решење о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90
дана од дана закључења конкурса.

Период имплементације пројеката је најкасније до 31. 12. 2019.
године, а рок за подношење извештаја је до 31. 01. 2020. године.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на
Конкурсу достави у пет примерка. Образац се преузима са сајта
града Панчева.

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих до-
кумената у једном примерку:

1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Аген-
циjи за привредне регистре;

2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра
јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;

3. потврда Народне банке Републике Србије да нема евиденти-
ране основе и налоге у принудној наплати ( да нема блокаде
рачуна)

4. доказ о техничкој опремљености за реализацију понуђених ме-
дијских садржаја (изјава одговорног лица или попис основних
средстава)

5. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Ре-
гулаторног тела за електронске медије; 

6. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће про-
грамски садржаj бити емитован/објављен у том медију (оба-
везно само за правна лица и предузетнике регистроване за
продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

7. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер,
примерак новина, џингл и сл);

8. потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли му је и у
ком износу додељена државна помоћ мале вредности (de min-
imis државна помоћ) у текућој фискалној години, и у предходне
две фискалне године

9. доказ о уплати Градске административне таксе у износу од
124,00 динара на рачун број: 840-742241843-03, број моде-
ла: 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке
о градским административним таксама („Службени лист гра-
да Панчева” бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14,
14/15, 37/15, 38/16 , 33/17 и 34/18).

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована
најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да пред-
ложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски струч-
њаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним
путем обрате Граду Панчеву – Секретаријату за јавне службе и
социјална питања. 

Уз предлог за чланове комисије доставити доказ да је удружење
регистровано најмање три године пре датума расписивања овог
Конкурса, као и биографије предложених кандидата. 

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана
од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Панчевац”.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати
јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских
садржаја из области jавног информисања у 2019. годинии и Об-
разац 1 (Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног
информисања и Буџет пројекта а/) за пријаву обjављују се и могу
се преузети на сајту Града Панчева, где су видљиви и доступни
све време трајања Конкурса. 

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу,
биће обjављено на интернет страници Града Панчева
www.pancevo.rs, и достављено свим учесницима конкурса у елек-
тронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном об-
расцу, неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу: 

Градска управа Града Панчева,
Трг Краља Патра I, број 2-4, 
26000 Панчево, 

са назнаком за: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА У 2019. ГОДИНИ

Додатне информациjе се могу добити у Градској управи Града
Панчева, у Секретаријату за јавне службе и социјална питања
радним даном од 8 до 15 сати, у канцеларији број 204 или путем
телефона: 013/308-795 и 013/308-906. 

На основу чланова 18. и  19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), чланова 87, 95, 96. и 97. Уредбе о правилима за доделу

државне поноћи („Службени гласник РС” бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14)  чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист Града Панчева” број 25/15-пречишћен текст и

12/16), чланa 4. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије”  број 16/16 и 8/17),  Одлуке о буџету Града

Панчева за 2019. годину и Решења Комисије за контролу државне помоћи број: 401-00-0042/2019-01 од 12. 03. 2019. године, градоначелник Града Панчева  расписуjе

К О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2019. години
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ВАЖНИ 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
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Хороскоп
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Желите свима да покажете да сте
срећни и заљубљени толико да мо-
жете загрлити цео свет. Пословни
планови улазе у период реализа-
ције, па можете очекивати и мањи
новчани добитак. Проблеми с па-
пирологијом или кашњењем адми-
нистрације успешно ће се решити.

Без обзира на то да ли сте у вези
или сами, могућа је појава особе
која вас може уздрмати и вратити
вам осмех на лице. Пословно сте
стабилни и шта год да радите,
пред вама је велики успех. Теме-
ље постављајте ове седмице. При-
хватите сарадњу са странцима.

Незадовољни сте својим статусом.
Понекад вам се чини да је партнер
извор свег вашег незадовољства.
Окрените се послу. Период је по-
вољан да поново успоставите са-
радњу са старим партнерима. До-
битак вам следи кроз наплату ду-
говања, али и у виду поклона.

Најрадије бисте некуд отишли с
драгом особом и једноставно све
заборавили на неко време. С дру-
ге стране, бавите се великим пре-
испитивањем пословних сарадни-
ка и сопствених одлука. Донекле
имате право што сумњате у обе-
ћања, али имајте и мало ширине.

Пренапети сте и ваша нервоза ће
бити стални извор конфликата с
партнером. Пословни аспекти су
вам повољнији, само немојте жу-
рити, јер можете направити вели-
ку грешку. Добро се концентри-
шите на оно што желите. Измери-
те одлуке двапут, па онда сеците.

Шта год да вам се догађа, то је с
разлогом. Прихватите живот без
нервирања. Можда сте се опру-
жили више него што сте дугачки
и као да сте се уплели. Маказе у
руке и сеците све што вам не тре-
ба. Решавајте ствари једну по
једну. Успех вам се смеши.

Незадовољство које тиња у вама мо-
же ове седмице довести до експлози-
је. Осећате да сте у некој замци из ко-
је тренутно не видите излаз. Немојте
бити превише попустљиви, заузмите
став. Постоји могућност да промени-
те садашњи пословни статус, али раз-
мислите пре коначне одлуке.

Нико није упоран као ви када не-
што желите, нити стрпљив да до
тога дође. Пред вама је период ка-
да ћете заслужено уживати у љу-
бави. Оно што не можете да реши-
те, и није ваш проблем. Препреке
су ту да се савладају. Новчани до-
битак следи до краја седмице.

Љубавни живот полако улази у
период стабилизације, што ће вам
донети много лепих тренутака. То
емотивно надахнуће одразиће се
повољно на пословни статус, па и
ту можете очекивати стабилизаци-
ју и напредовање, а Лавови друге
декаде и већи положај у фирми.

У вама се буди страст. Могућност
једне дивне љубавне приче може
почети с неким кога дуго знате.
Све што вам се чинило немогу-
ћим, полако почиње да се реали-
зује. Крените у акцију, сеците,
спајајте неспојиво и успећете на
свим пољима.

Трудите се да избегавате сукобе
с партнером, али било би добро
да чујете шта има да каже. Исцр-
пљени сте, али то не сме да вам
буде препрека да брзо делујете и
спречите финансијске проблеме.
Није право време за проширење
делатности.

Улазите у период када се на мно-
ге ствари мора ставити тачка.
Отворено и искрено разговарајте
с партнером, пословним сарад-
ницима и пријатељима. Осећате
се као заморче заточено у зача-
раном кругу. Без љутње и само-
сажаљења крените у акцију.

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)

РЕШЕЊА – Скандинавка: макадам, амарела, капелан, ами, оба, кита,
ас, о, Арист, плести, Алистер, пастор, естар, м, хт, Тино, Деп, Чон, иле-
гала, кипарис, снизити. Бела укрштеница: плантажа, реморкер, атол,
Инс, гонич, ае, нитон, н, мај, капа, оцат, срт, н, Крста, тг, слама, Аро,
авет, новинари, американ. Анаграм: Јелена Тркуља. Судоку:
382167954, 965843217, 714529683, 498216735, 536974821, 127358496,
273681549, 659432178, 841795362.Испуњаљка: Николић, иколико, Ко-
лашин, развлак, промаја, Поповић (коначно решење: Никола Влајић).

СУДОКУ

3 8 6 9

6 4

1 5 8 3

9 8 6

5 6 7 8 1

3 4 9

2 7 1 4

3 7

1 9 6 2

Слогови: ВИЋ, ВЛАК, И, ЈА, КО, КО,
КО, КО, ЛА, ЛИ, ЛИЋ, МА, НИ, ПО,
ПО, ПРО, РАЗ, ШИН.
ВОДОРАВНО: 1. панчевачки музи-
чар и композитор, аутор хит песме
„Еј, драги, драги” (Драган), 2. ма ко-
лико, 3. град у Црној Гори, 4. расте-
зање, развлачење, 5. струјање ваздуха
између два отвора у просторији, 6.
наш академски сликар (Јонел).
У осенченим пољима, читано степе-
насто одозго надоле, добићете име
и презиме панчевачког културног
посленика (на слици), кустоса и са-
ветника Народног музеја и Завода
за заштиту споменика културе,
приређивача бројних изложби о
прошлости Панчева и околине.

АНАГРАМ

НАША ГЛУМИЦА

НЕЛУ: 
ТА ЈЕ 

КРАЉ!

БЕЛА УКРШТЕНИЦА

1

2

3

4

5

6

Сами упишите црна поља. Иза описа, у загради, означено је коли-
ко их има у поједином реду односно колони.
ВОДОРАВНО: 1. велика површина засејана пољопривредном култу-
ром (0), 2. брод тегљач (0), 3. корално острво – енглески фудбалер
(Пол) (1), 4. хајкач – архиепископ (скр.) (1), 5. хемијски елемент – оз-
нака за неутрон (2), 6. пролећни месец – одевни предмет за главу (1),
7. сирћетна киселина – лисичја орепина (1), 8. симбол азота – име
српског генерала Смиљанића (2), 9. текуће године (скр.) – овршене
стабљике пшенице (1), 10. ваздушна бања у Пиринејима – Асоцијација
независних електронских медија (скр.), (1), 11. журналисти (0), 12.
грубо небељено платно (0).
УСПРАВНО: 1. престоница Чешке – савезна држава у САД (1), 2. жи-
тељ прибалтичке државе – електрично пражњење у природи (1), 3. је-
дињење азота – показна заменица (1), 4. наша некадашња издавачка
кућа – чокот винове лозе – симбол иридијума (2), 5. ауто-ознака Тур-
ске – врста црног дрозда – засољени (2), 6. лука у Израелу – постанак
(1), 7. припадница нежнијег пола – прамера (1), 8. со арсенове кисе-
лине – завршетак молитве код хришћана (1).

ИСПУЊАЉКА
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Тач ки ца
Ова „мр ва” про на ђе на је у Мар ги ти,
на углу ули ца Бран ка Ра ди че ви ћа и
Ма ти је Гуп ца, на кон че га је по се ти -
ла ве те ри на ра, ко ји је уста но вио да
је пот пу но здра ва.

Тач ки ца је ме шан ка, ста ра два-
-три ме се ца, а би ће ве ћег ра ста, от -
при ли ке као злат ни ре три вер. Са да
је очи шће на од гли ста и при вре ме -
но скло ње на са ули це код на ше ху -
ма не су гра ђан ке, али хит но тра жи
удо ми те ље.

Све дру го мо же се са зна ти на те -
ле фон 066/801-48-64.

Ба та & се ка
Вла сни ци ових две ју пре -
до брих ма ча ка при ну ђе ни
су да их да ју на усва ја ње, а
реч је о муж ја ку (цр ни) и
жен ки (ша ре на). Ста ре су
го ди ну да на и жи ве ле су
ис кљу чи во у ста ну, то јест
ни су из во ђе не на по ље.

Ба та и се ка су ле по вас -
пи та ни, што зна чи да су на -
вик ну ти и на оба вља ње ну жде у пе ску. С дру ге стра не, ре дов -
но су чи шће ни од па ра зи та, а муж јак је и сте ри ли сан.

Уко ли ко је не ко за ин те ре со ван, мо же да узме обе ма це
или са мо јед ну, а дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле -
фон 061/17-17-937.

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.

Сме ште но у бли зи ни Пе шча -
ре, До ло во је од вај ка да би ло
иде ал но за уз гој ова ца. И док
су се пре пе де се так го ди на па -
шња ци ко ји окру жу ју то ва ло -
ви то се ло бе ле ли од „по крет не
ву не”, да нас их је не у по ре ди во
ма ње, али ипак по ме ну те сто -
ке та мо и да ље има нај ви ше на
те ри то ри ји Пан че ва.

Број од око хи ља ду гр ла да -
ле ко је од не ка да шњег, али је
до во љан раз лог да се у До ло ву
већ три на ест го ди на при ре ђу је
Ре ги о нал на из ло жба ов но ва.

Ор га ни за то ри из Удру же ња
ов ча ра „Ба нат” и, на ро чи то, до -
ло вач ки огра нак, да ли су све
од се бе да се из ла га чи и дру ги
го сти ов де осе ћа ју до бро – од
на гра да до не за о би ла зног дру -
же ња уз му зи ку, пи ће и, на рав -
но, чо бан ски па при каш.

До лов ци су у су бо ту, 23. мар -
та, у дво ри шту Ме сне за јед ни -
це, три на е сти пут би ли до бри
до ма ћи ни. Овог пу та су до че -
ка ли два де сет осам уз га ји ва ча
ова ца с те ри то ри је Пан че ва, из
ју жног Ба на та, па и ши ре.

А у бок со ви ма су сво је атри -
бу те при ка зи ва ли пред став ни -
ци ви ше ра са – од „бе лих” вр -
ста, као што су вир тен берг, ил
де франс или бер га мо, до ау -
тох то них ци га ја, ко је ве ко ви -
ма па су зе ле ну ба нат ску тра ву.

Не мо же без стру ке

Ма ни фе ста ци ја је стар то ва ла
ка да је жи ри нај пре об и шао
све из ла га че и по пи сао „екс -
по на те”, ко ји су по том про зи -
ва ни, ка ко би, као на не ком
так ми че њу у фит не су или бо -
ди-бил дин гу, тран спа рент но
при ка за ли сво је те ле сне пер -
фор ман се. На кон што се стру -
ка по ву кла на ве ћа ње, усле ди -
ла је до де ла на гра да у три ка -
те го ри је: ста ри ји и мла ђи ов -
но ви, као и та ко зва ни ши ље га -
ни. Ис по ста ви ло се да су шам -
пи он ски при мер ци „бе лих” вр -
ста сти гли из Бач ког Пе тро вог
Се ла и Бе че ја, а нај бо љи „так -
ми ча ри” вр сте ци га ја до ве де -
ни су из Фар ка жди на, Илан џе
и Идво ра.

Ду го го ди шњи пред сед ник
жи ри ја, про фе сор Цви јан Ме -
кић с По љо при вред ног фа кул -
те та у Бе о гра ду, из ра зио је за -
до вољ ство овом смо тром, на
ко јој су се у по чет ку так ми чи -
ле са мо ци га је, а са да има и
„бе лих”, па чак и пра мен ки.

– Већ не ко ли ко го ди на осе -
ћа се по мак ква ли те та ов но ва,
што тре ба да охра бри про из во -
ђа че. Ко ри сти мо сва ку, па и ову
при ли ку да по ја сни мо уз га ји -
ва чи ма ка ко тре ба не ке ства ри
да ме ња ју – од пра ће ња по да -
та ка до ре ал ног ума ти че ња. Они
се жа ле ка ко има ју про блем с
на бав ком ов но ва, али у ства ри
ви ше де це ниј ски по гре шан рад
са да до ла зи на на пла ту. Ме ђу -
тим, от ка ко смо по че ли да раз -
го ва ра мо шта тре ба пред у зе ти,
до шло је до не ка квог на претка,

па се на да мо да ће би ти све бо -
љих ов но ва у бу дућ но сти, а са -
мим тим и ква ли тет ни је про -
из вод ње. Ка да је реч о суб вен -
ци ја ма, чи ње ни ца је да се раз -
ли ку ју од га ји вач ки про гра ми у
Вој во ди ни и остат ку Ср би је, док
би по пи та њу кри те ри ју ма за
њи хо ву до де лу, да је по сло ву
за ко на, тре ба ло да бу де још
стрикт ни је. Иа ко не ки уз га ји -
ва чи ми сле су прот но, за пра во
им се још увек гле да кроз пр -
сте – ис ти че про фе сор.

Ње гов ко ле га из жи ри ја Ни -
ко ла Сто ји са вље вић, струч њак
са Ин сти ту та „Та миш”, на то
се на до ве зао ре чи ма да без од -
га ји ва ча стру ка не мо же да до -
ђе до из ра жа ја.

– Сви ма је да та шан са да,
уко ли ко ра де си сте мат ски, до -
ђу до суб вен ци ја, без об зи ра на
то што има мно го па пи ро ло -
ги је. Ту смо да им по мог не мо
у сва ком по гле ду, али мо ра ју с
на ма да бу ду у ве зи од мо мен -
та јаг ње ња па до пла сма на. Не -
ки ми сле да мо гу да до би ју кла -
су са мо на осно ву ен те ри је ра,
то јест фе но ти па, али тре ба ре -
дов но да пра те и дру ге ка рак -
те ри сти ке: од плод но сти до те -
жи не са мог гр ла и ру на. Ка да
је реч о ов да шњој ра си ци га ји,
она ни је ло ши ја од оста лих,
до вољ но је круп на и ме сна та,
са мо јој се тре ба по све ти ти на

исти на чин као и дру гим вр -
ста ма, а не че ка ти да при ро да
све са ма од ра ди – на по ми ње
Сто ји са вље вић.

Све је ма ње ов ча ра

Ме ђу на гра ђе ни ма је и До ло -
вац Бог дан Дра жи лов (44), чи -
ји је мла ди ован осво јио дру го
ме сто. Он је ујед но и глав ни ор -
га ни за тор ове ма ни фе ста ци је,

ца, има ви ше ме са, и то соч -
ни јег, и при том је из др жљи ва.
Са да имам три де сет од ра слих
гр ла. Ин те ре сант но је да су
ове го ди не три ов це ојаг њи ле
трој ке, али јаг ње се нај бо ље
раз ви ја ка да се ро ди „са мо”
јед но. Упра во их спремам за
па шу, ко ја тра је од 1. апри ла
до 29. но вем бра, за шта се о -
ском чо ба ни ну пла ћам дваде -
сет евра по гр лу. Нажалост,
сма њу јем број ова ца из го ди -
не у го ди ну, јер по ред
недостатка па ше, не ма ко да
их чу ва – не ће ни син, као ни
уну ци. Они чак сла бо и је ду
јаг ње ти ну, за раз ли ку од мене,
ко ји је обо жа вам. Нај ви ше
волим ка да се ме со нај пре мало
про дин ста, па се он да за пе че
с кром пи ром. И кад умо чиш
парче хле ба у сафт, пр сте да
по ли жеш – ка же овај Доловац.

За раз ли ку од ње го вих су -
гра ђа на, у дру гим пан че вач -

ким ме сти ма не ма то ли ко
цигаје. Ре ци мо, Но во се ља нин
Ла зар Ци ку ша пред ста вио је
свог ов на ра се бер га мо.

– Над ме та ње и на гра де ни су
ми у пр вом пла ну, већ дру же -
ње, а ово ви дим и као до бру
при ли ку да са знам не што но во.
Што се ти че из бо ра ра се, већ
го ди на ма др жим бер га мо. Имам
их два де се так за јед но с ја гањ -
ци ма, али не жи вим од то га,
јер ус пут ра дим на ло кал ној
фар ми кра ва и имам не што ма -
ло зе мље. Ово др жим са мо за
сво ју ду шу, а про да се и по не ко
јаг ње, али као и у све му, и ов де
мо же да се за ра ди са мо ако се
ра ди на ве ли ко. У се лу има још
де се так уз га ји ва ча, али на жа -
лост не ма мо за јед нич ко ста до
као у До ло ву – истиче Ци ку ша.

А пра ва је ште та што тих ста -
да не ма ни бли зу као не кад, да
нам укра ша ва ју ову је дин стве -
ну ба нат ску рав ни цу.

ко ју ви ди као не ку вр сту ре кла -
ме за по спе ши ва ње про да је.

– Ми, До лов ци, чу ва мо ци -
га ју, али не ма мо ни шта ни про -
тив дру гих вр ста. На жа лост,
ова ца је све ма ње сву где, па и
у на шем се лу. Не та ко дав но
би ло је се дам на ест хи ља да, а
са да је оста ло са мо хи ља ду.
Раз лог то ме је, по ред оста лог,

то што но ве ге не ра ци је не же -
ле ти ме да се ба ве, па сам ја је -
дан од нај мла ђих ов ча ра у се -
лу, и то нај ви ше због љу ба ви, с
об зи ром на то да сам од ма ле -
на во лео јур ња ву па шња ком за
ов ца ма и ма гар ци ма. Мо гла би
и др жа ва да нас ма ло ви ше сти -
му ли ше, а не да нам да је ту
„со ци јал ну по моћ”. Шта ре ћи
ка да сам за три на ест го ди на

ма ти че ња па ре до био са мо јед -
ном, и то за по ло ви ну од пе де -
се так гр ла, а од тих се дам хи -
ља да ди на ра по ла су ми узе ле
раз не слу жбе. Про да је мо ја гањ -
це и сир, на ко јем се још не -
што и за ра ди. Али све је то
пре си па ње из шу пљег у пра -
зно, јер ка да би смо на пра ви ли
пу ну ра чу ни цу, ве ро ват но би
ис па ло да смо у гу бит ку. Ова -
ко се по кри вам по љо при вре -
дом – ка же Дра жи лов.

Је дан од ма ло број них ко ји
жи ве од ов чар ства је Ни ко ла
Тр бен чин (52), та ко ђе из
Долова.

– Све је то ско ро па ни ка ко,
јер ка ква нам је др жа ва, та кво
је и ов чар ство. Ето, ума ти чио
сам ове го ди не 130 гр ла, па
још че кам ис ход. Ла не су ми
при зна ли са мо пет на ест. Тра -
же нам не ке ХБ бро је ве и дру -
ге „пе ри пе ти је”, што ни ко не
зна пре ци зно да нам об ја сни.
Не зна мо ни где жи ви мо, јер у
остат ку Ср би је, пре ко Ду на ва,
не тра же ни те то вир бро је ве ни
мно ге дру ге ства ри. Ме ђу тим,
то сам на ви као да ра дим и не -
мам куд. Не мам чо ба не, већ
ћа ле и ја са ми чу ва мо ста до.
Про да јем ја гањ це, ов це и сир,
на ко јем је нај бо ља за ра да. Про -
чу ло се, па му ште ри је до ла зе
на кућ на вра та, чак и из Ин ђи -
је и Ста ре Па зо ве, а не ки но се
и по пе де сет ки ло гра ма, док
су бо том же на из не се ма ло на
пи јац и то је то... Ја гањ ци се
сла бо про да ју, чак и бе ли. Ево,
дру гар има осам де сет ја га ња -
ца, па ку ка. Про шле го ди не сам
про дао са мо три де се так, а све
жен ске сам оста вио за му жу.
Што се удру же ња ти че, не ма
ве ли ке ко ри сти од то га, из у зев
ове смо тре и то га што ор га ни -
зу је мо не ко пу то ва ње, као сле -
де ће не де ље у Са ку ле – на во ди
Тр бен чин.

Нема ко да чува

Је дан од нај ста ри јих до ло вач -
ких ов ча ра је Са ва Жи вој но -
вић (78), ко ји се чу ва њем ова -
ца ба ви од ро ђе ња. Ње го ви пре -
ци су нај ма ње сто го ди на др -
жа ли ове мир не и крот ке жи -
во ти ње, а са да је из ло жио јед -
но го ди шњег ши ље га на, ко јем
су пот кре са ни ро го ви, јер жи -
ри то не вред ну је.

– Ни кад авли ја ни је би ла
без њих, па сам још као ма ли
чу вао ја гањ це. Та да је би ло
мно го бо ље – ве ли ка ста да и
бо љи чо ба ни; ни је би ло ку ће
без ова ца, сва ка је има ла од
де сет на го ре. А са да нам пре -
о ра ли па шњак. Др жи мо са мо
ци га ју и у До ло ву не ма дру -
гих, па ни бе лих, јер то је на -
ша тра ди ци ја. Ово је ве ћа ов -

ОДР ЖА НА ТРИ НА Е СТА РЕ ГИ О НАЛ НА ИЗ ЛО ЖБА ОВ НО ВА У ДО ЛО ВУ

НЕКО ВОЛИ ЦИ ГА ЈЕ, НЕКО БЕ ЛЕ
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Страну припремио
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Филиповић
И девојке се занимају за овчарство

РО ГА ТА ПРА МЕН КА

Ме ђу број ним из ло же ним при мер ци ма по ду гој ву ни и ви -

ла стим ро го ви ма по себ но се ис ти ца ла брд ско-пла нин ска ов -

ца по зна та као пра мен ка.

Има их и у Пе шча ри, а у пи та њу је ста до од око две ста је -

дин ки Бра ни сла ва Дми тро ви ћа, јед ног од рет ких ко ји се не

жа ле.

– По сле ди вље то је, по мом ми шље њу, нај за хвал ни ја ов -

ца. Де ве де сет од сто је са мо о др жи ва. Ве ли ки је ин те рес за

ње но ме со, па је по тра жња за ја гањ ци ма то ли ка да не мо гу

да их ис по ру чим. Шта ви ше да ка жем кад це ла мо ја по ро -

ди ца од то га жи ви – на во ди овај де ли блат ски ов чар.



Пи о нир ке ОК-а Од бој ка 013,
тим ко ји чи не де вој ке из два
клу ба (ОК Ба нат ско Но во Се -
ло и ОК Од бој ка 013), а пред -
во де га тре не ри Ду брав ка
Фло ра и Не бој ша Бо жић, за -
у зе ле су дру го ме сто на Пр -
вен ству Вој во ди не и из бо ри -
ле пла сман на др жав ни шам -
пи о нат.

Од 56 еки па ко је су се над -
ме та ле на по кра јин ском пр -
вен ству, де вој ке из на шег гра -
да су до ви це шам пи он ске ти -
ту ле сти гле из гу бив ши са мо
јед ну утак ми цу, и то ону у фи -
на лу, од Омла дин ца из Но вих
Ба но ва ца, еки пе ко ја је са ста -
вље на од де це из це ле Ср би је.

Од бој ка 013 је у че тврт фи -
нал ном дво бо ју ели ми ни са ла
су бо тич ки Спар так, а на фи -
нал ном тур ни ру у Бач кој Па -
лан ци, ко ји је одр жан про -
шлог ви кен да, са вла да ла је до -
ма ћу Па но ни ју с 3:1. У ме чу
за по бед нич ки пе хар во ди ла
се же сто ка бит ка из ме ђу Омла -
дин ца и Од бој ке 013, али је
ква ли тет ипак био на стра ни
еки пе из Но вих Ба но ва ца.

По ред ве ли ког ко лек тив ног
успе ха, ти му из на шег гра да
при па ле су и по је ди нач не на -
гра де. Ка пи тен Алек сан дра
Га ће ша, иа ко је би ла мла ђа
од оста лих так ми чар ки,

прогла ше на је за нај бо љег тех -
ни ча ра, док је На та ли ја Пу -
ва лић за слу жи ла при зна ње
на ме ње но нај у спе шни јем ли -
бе ру на тур ни ру.

Ве ли ки успех су оства ри -
ле: Ма ри ја Ма рић, Со фи ја
Ми тро вић, Јо ва на Кља јић,
Алек сан дра Га ће ша, Са ра Ста -
ни ми ро вић, Ати на Слав ко -
вић, Ми ли ца Ку жић, Ања Бо -
жић, Ма ри на Брн гар, Ма ша
Ри ка но вић, Да ни ца Шкр бић,
Ми о на Бал ча ко вић, Ни на Јо -
ва но вић, На та ли ја Пу ва лић,
Љу би ца По по вић, Ма ша По -
по вић, Са ра До шић и Ла на
Је ре мић.

– Хва ла клу бо ви ма из Ба -
нат ског Но вог Се ла и Пан че -
ва што су ус пе ли да на пра ве
ову еки пу. За до вољ ство ми је
да пред во дим ове де вој ке, за -
јед но с тре не ри ма Не бој шом
Бо жи ћем и Зо ра ном Ма р ко -
ви ћем. Тим функ ци о ни ше вр -
хун ски, а све у ко рист раз во ја
де це. По хва ли ла бих све де -
вој чи це, чак и оне ко је ни су
мо гле да бу ду ли цен ци ра не
за овај тим. Бор ба за че тр на -
ест ме ста у ти му ко ји ће пред -
ста вља ти наш град на др жав -
ном пр вен ству по чи ње од мах
– ре кла је Ду брав ка Фло ра.

Од бој ка 013 је на пра вом
пу ту ства ра ња бу ду ћих асо ва.
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Но ви на ци о нал ни
рекорд на 200 м
мешо ви то

Нео прав да на 
дис ква ли фи ка ци ја на
ду пло ду жој де о ни ци

У фран цу ском гра ду Мар се љу
про шлог ви кен да одр жа но је
јед но од нај пре сти жни јих пли -
вач ких над ме та ња на пла не ти
– тра ди ци о нал ни ми тинг „Gol-
den Tоur Mediterranean Open”.
На том так ми че њу је, по ред
пли ва чи ца и пли ва ча из два де -
сет јед не зе мље из це лог све та,
уче ство ва ла и чла ни ца Ди на ма
Ања Цре вар, за јед но са сво јим
тре не ром Мар ком Спа со вим.

У ди сци пли ни 200 ме та ра
ме шо ви тим сти лом Ања је по -
ста ви ла но ви на ци о нал ни ре -
корд Ср би је, ко ји са да из но си
2:13,91, што је ујед но и Б-нор -
ма за Олим пиј ске игре 2020.
го ди не у То ки ју.

Из ван ред на је би ла и тр ка
на 400 ме та ра ме шо ви тим сти -
лом. На ша су гра ђан ка је то над -
ме та ње за вр ши ла на дру гом
ме сту, иза тро стру ке олим пиј -
ске и дво стру ке свет ске шам -
пи он ке, Ма ђа ри це Ка тин ке Хо -
су, с вре ме ном 4:37,70. То је
ујед но би ла и А-нор ма за пред -

ПЛИ ВАЧ КИ МИ ТИНГ У МАР СЕ ЉУ

АЊА ЦРЕ ВАР ПО МЕ РА ГРА НИ ЦЕ

сто је ћу олим пи ја ду у глав ном
гра ду Ја па на, али је Ања гре -
шком су ди ја не пра вед но дис -
ква ли фи ко ва на.

Су ди је су, на окре ту пр сном
тех ни ком, дис ква ли фи ко ва ле
Ању, уз обра зло же ње да је уда -
ри ла не про пи сно три пу та дел -
фин сти лом. Тре нер Мар ко
Спа сов под нео је жал бу на од -
лу ку де ли ла ца прав де, а на кон
уви да у под вод ни сни мак, ко ји
је до би јен од ор га ни за то ра,
суди је су при зна ле гре шку и

под не ле до пис Пли вач кој фе -
де ра ци ји Фран цу ске и Свет ској
пли вач кој фе де ра ци ји за по ни -
ште ње дис ква ли фи ка ци је.

По уви ду у су диј ски за пи -
сник и под вод ни ви део-сни мак
од мах је ре а го вао и ПСС, ко ји
је упу тио жал бу на адре су Пли -
вач ке фе де ра ци је Фран цу ске и
ор га ни за то ра так ми че ња. О све -
му је оба ве штен и Олим пиј ски
ко ми тет Ср би је, а у на ред ним
да ни ма тре ба оче ки ва ти ис ход
по под не тој жал би.

Ква ли фи ка ци о ни пе ри од за
пла сман на Олим пиј ске игре у
То ки ју на ред не го ди не по чео
је 1. мар та, а тра ја ће до 29. ју -
на 2020. го ди не. Ре зул та ти ко -
је је Ања по сти гла у Фран цу -
ској до бар су по ка за тељ ње не
тре нут не фор ме. За то уоп ште
не тре ба сум ња ти да ће Пан че -
во у ли ку Ање Цре вар и на ред -
ног ле та има ти свог пред став -
ни ка на нај ве ћој свет ској спорт -
ској смо три.

Срећ но, Ања!

СЈА ЈАН УСПЕХ ПИ О НИР КИ НА 
ПР ВЕН СТВУ ВОЈ ВО ДИ НЕ

ОД БОЈ КА 013 ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН

Так ми ча ри Атлет ског клу ба Па -
но ни ја из на шег гра да уче ство -
ва ли су про шлог ви кен да на
три так ми че ња.

У су бо ту, 23. мар та, на „Отво -
ре ном кро су Сре ма”, над ме та -
ло се пре ко 500 тр ка ча из 30
клу бо ва, а АК-у Па но ни ја при -
па ле су три ме да ље. У так ми че -
њу сред њо шко ла ца Урош и Ми -
ља Осто јин су три јум фо ва ли у
тр ка ма на 800 ме та ра. У тр ци
де вој чи ца из сед мих и осмих
раз ре да Ана Дра го је вић је осво -
ји ла сре бр но од лич је на 800 м,

иа ко се над ме та ла с го ди ну да -
на ста ри јим ри вал ка ма. Уче -
ство ва ли су и: Ха на Ја ра маз,
Алек сан дар Ду гић, Сте фан Ла -
зић, Ни на, Зан ди и Лај чи Штр -
каљ, Ема Не дељ ков ски, Пе тар
Се ку ло вић и Је ле на Гру ји чић.

На Зим ском пр вен ству Ср -
би је у ба цач ким ди сци пли на -
ма у кон ку рен ци ји ста ри јих ју -
ни о ра Мар ко Сто ји ло вић је за -
у зео че твр то ме сто у ба ца њу
ко пља, а по ста вио је и но ви
лич ни ре корд, ко ји са да из но -
си 44,79 ме та ра.

У пр вом ко лу Крос ли ге „Фра -
њо Ми ха лић”, у тр ци ста ри јих
пи о нир ки на 1.500 м, Ана Дра -
го је вић је убе дљи во осво ји ла

злат ну ме да љу, а над ме та ли су
се и: Лај чи Штр каљ, Ан ђе ла
Ки ћо вић, Алек сан дар Ду гић и
Ни на Штр каљ.

НО ВИ УСПЕХ ПА НО НИ ЈЕ

МЕ ДА ЉЕ СА СВИХ СТРА НА

Ка ра те фе де ра ци ја Ср би је је,
по сле ква ли фи ка ци ја на ре ги -
о нал ним шам пи о на ти ма, про -
шлог ви кен да у Кра гу јев цу ор -
га ни зо ва ла др жав но пр вен ство
у ка та ма и бор ба ма, по је ди нач -
но и екип но, за де цу до че тр -
на ест го ди на, за по ле тар це, пи -
о ни ре и на де.

Као мно го пу та до са да, кон -
ку рен ци ја је би ла из у зет но ве -
ли ка, јер ју је чи ни ло пре ко
1.000 уче сни ка из 100 клу бо -
ва, али и по ред то га нај мла ђи
бор ци из на шег гра да оства ри -
ли су за па же не ре зул та те.

Ди на мо се пр вог да на так -
ми че ња пред ста вио с пет так -
ми ча ра у ка та ма. Иа ко ни су
осво ји ли ме да ље, по ле тар ци и
пи о ни ри су се од лич но бо ри -
ли, а нај бли жи осва ја њу тро -
фе ја био је по ле та рац Ог њен
Бо јо вић, ко ји је за у зео че твр то

ме сто. Ра ди ли су и Вук Вор ка -
пић, Ла зар Ни ко лић, Лу ка До -
бро та и Јо ва на Сто ил ков ски.

Дру гог да на так ми че ња на
про гра му су би ле спорт ске бор -
бе. Бо је Ка ра те клу ба Ди на мо
бра ни ло је шест так ми ча ра, ко -
ји су осво ји ли три ме да ље.

Сре бр ним од лич јем су се оки -
ти ли Бо ри сав Је вре мо вић и Ми -
ли ца Га гић, а брон зу је за ра дио
Ан то ни је Ћу ли брк. Уче ство ва -
ли су и Бо ри во је Ве син, Бог дан
Здрав ко вић и Ма те ја Сте па нов.

Тре нер Не над Со ко ло вић за -
до во љан је оства ре ним ре зул -

та ти ма сво јих та лен то ва них
так ми ча ра и њи хо вим хра -
брим на сту пи ма у кон ку -
ренцији с мно го ис ку сни јим
про тив ни ци ма.

Фан та стич не ре зул та те оства -
ри ли су и чла но ви Ка ра те клу -
ба Мла дост, а на ро чи то тим

жен ских на да у бор ба ма, ко ји
се оки тио ти ту лом шам пи о на
Ср би је. Та ра Ђур ђе вић, Са ра
Жу нић, Ка та ри на Пе тро вић и
Ми ли ца Ама но вић су на пу ту
до тро фе ја са вла да ле ри вал ке
из Кра гу јев ца, Мла де нов ца и
бе о град ске Жан дар ме ри је.

У по је ди нач ној кон ку рен ци -
ји брон за не ме да ље су осво ји -
ле: Та ра Ђур ђе вић, Ка та ри на
Пе тро вић, Со фи ја Сте фа но вић
и Та ма ра Га ври ло вић. До бар

на ступ имао је и тим пи о ни ра
у бор ба ма (Ми лош и Мар ко
Ми лу ти но вић, Ни ко ла Ја во рац,

Но вак Ни ко лић), као и Ма рио
Ди ми три је и Дра га на Ма цу ра
у по је ди нач ној кон ку рен ци ји.

На над ме та њу ка та ша Мла -
дост се пред ста ви ла са жен -
ским ти мом на да, ко ји су
чиниле Ми ли ца Дра ги че вић,
На та ша Пап Мар ко вић и Ана
Ту бић. Де вој чи це су мно го
вежба ле, од лич но и син хро -
ни зо ва но су ра ди ле, али су због
не по вољ ног жре ба оста ле без
ме да ље. По је ди нач но су

радили и Мар ко Ми лу ти но -
вић, Јо ва на Та та ров и Ми ли -
ца Дра ги че вић.

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ НАЈ МЛА ЂИХ КА РА ТИ СТА

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ СУ ПЕР КЛИН ЦИ

Два на е сти ме ђу на род ни џу до-
тур нир „Тро феј гра да Пан че -
ва”, у ор га ни за ци ји ЏК-а Ди -
на мо, одр жан је у су бо ту, 23.
мар та, у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту. Так ми че ње је све ча но
отво рио гра до на чел ник Са ша
Па влов, по же лев ши успех свим
уче сни ци ма, ко јих је би ло 415,
из Грч ке и Ср би је. Ка да је наш
град у пи та њу, тре ба ре ћи да
су, по ред џу ди ста из клу ба до -
ма ћи на, уче ство ва ли и чла но -
ви ЏК-а Пан че во и ЏК-а Је -
дин ство из Ка ча ре ва.

Џу до клуб Ди на мо осво јио
је пр во ме сто у укуп ном пла -
сма ну, ис пред бе о град ских
клу бо ва Цр ве на зве зда и Вин -
ча. Мла ди Ди на мо ви бор ци
осво ји ли су 14 ме да ља: пет
злат них, че ти ри сре бр не и пет
брон за них.

Нај вред ни је тро фе је су за -
ра ди ли: Алек са Ђу ро вић, Фи -
лип Мак си мо вић, Фи лип

Фран цуз, Ђор ђе Ја ки мов ски
и Ог њен Ђу ри шић. Сре бром
су се оки ти ли Не ма ња Ђу ри -
шић, Фи лип Ћи рић, Вла ди -
мир Бог да нов ски и Је ле на
Сто ја нов ски, а брон зе су за -
слу жи ли: Ни ко ла Ра да нов,
Урош Ђу ри шић, Ми ле на Се -
ку ло вић, Ми лош Ђор ђе вић и
Ма те ја Зу бо вић.

Од лич ни су би ли и пред -
став ни ци Је дин ства и ЏК-а
Пан че во.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Кри сти јан Лех ни, Или ја Анђе -

ло вић, Ан дри ја на Кр те нић и
Ни на Ал би ја нић. Сре бр на од -
лич ја су за ра ди ли Пе тар Но -
ва ко вић, Не ма ња Ни шић и
Ана Ко вач, а брон зе: Кри сти -
јан Ба лог, Вук Вељ ко вић, Ја -
на Пеј но вић, Ксе ни ја Авра -
мов ски и Ста ни слав Су ха нек.

ЏК-у Је дин ство је не до ста -
јао је дан бод да осво ји пе хар
за тре ће ме сто.

ТРО ФЕЈ ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

ДАН РЕ ЗЕР ВИ САН ЗА ЏУ ДО

МЛА ДОСТ НА СТА ВЉА ТРА ДИ ЦИ ЈУ

У Ха ли спор то ва на Стре ли шту у не де љу, 31. мар та, би ће одр -

жан ме ђу на род ни ка ра те тур нир под на зи вом „Мла дост 2019”.

Ор га ни за то ри оче ку ју да ће се над ме та ти око 400 бо ра ца

из: Ру му ни је, Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не, Цр не Го ре и три -

де се так срп ских клу бо ва. КК Мла дост ће се пред ста ви ти са 80

так ми ча ра свих уз ра сних ка те го ри ја у ка та ма и бор ба ма.

Све ча но отва ра ње тур ни ра за ка за но је за 10 са ти, а улаз у

ха лу би ће сло бо дан.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–РАДНИЧКИ
субота, 18.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Црвенка: ЛАКИ–ДОЛОВО
мушкарци

Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА
Сивац: СИВАЦ–ДОЛОВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Зрењанин: ГРАДНУЛИЦА–ЈАБУКА
мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ПРИГРЕВИЦА

Кошарка

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Србобран: АКАДЕМИК – КРИС КРОС

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – РУ КОШ
Панчево: МЛАДОСТ–ОПОВО
Панчево: ДИНАМО–ЈАДРАН

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАРТИЗАН
недеља, 17.45

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ХАЈДУК 1912
субота, 15.30
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КАБЕЛ
недеља, 15.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – КИКИНДА 1909
недеља, 15.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (В)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ВОЈВОДИНА (С)
Качарево: ЈЕДИНСТВО – Ц. ЗВЕЗДА
Старчево: БОРАЦ–ПОЛЕТ
Гај: ПАРТИЗАН–СЛОГА

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО – ХАЛАС ЈОЖЕФ 24:35
мушкарци

Јабука: ЈАБУКА–ТСК 26:20
Долово: ДОЛОВО–МЛАДОСТ 29:22

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Црепаја: ЦРЕПАЈА – ОРК ПАНЧЕВО 28:31

Кошарка

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЈЕДИНСТВО 67:90

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ 79:73
Панчево: ОПОВО–ДИНАМО 67:81
Д. Товарник: ПИНК–ЈЕДИНСТВО 72:73

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Сомбор: ВОЛЕЈСТАРС – ОДБОЈКА 013 3:0

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:0
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ДИНАМО 1945 2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
С. Црња: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ 0:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОТПОРАЊ 2:0
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ 0:4
Селеуш: ВОЈВОДИНА – ЈЕДИНСТВО (К) 1:4
Падина: ДОЛИНА–ЈУГОСЛАВИЈА 2:0
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кг6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Љу би те љи нај ва жни је спо ред -
не ства ри на све ту у на шем гра -
ду, тач ни је они ко ји пра те Же -
ле зни чар и Ди на мо 1945 у Срп -
ској ли ги гру па „Вој во ди на”, ни
по сле тре ћег ко ла у про лећ ном
де лу шам пи о на та не ма ју мно -
го раз ло га за ра дост.

Пан че вач ки „во зо ви” ни ка -
ко да иза ђу на пра ви ко ло сек,
а та ко је би ло и про шлог ви -
кен да, ка да су го сто ва ли ри ва -
ли ма из са мог вр ха пр вен стве -
не та бе ле. Ди на мо је по ра жен
у При гре ви ци, док је Же ле зни -
чар ус пео да до не се бод с го -
сто ва ња у Но вим Ба нов ци ма.
Оно што је за јед нич ко за пан -
че вач ке еки пе, је сте по да так
да ни је дан ни дру ги тим ни су
ус пе ли да по стиг ну по го дак.

„Бр зи воз” је про тив тре ће -
пла си ра ног ти ма у При гре ви -
ци ка пи ту ли рао већ у пр вом
по лу вре ме ну, ка да је по стиг -
нут и ко на чан ре зул тат: Брат -

ство 1946 – Ди на мо 1945 2:0.
Мом ци ко је пред во ди тре нер
Ду шан Ђо кић има ли су сво је
при ли ке за по го дак, по га ђа ли
су и ста ти ву го ла до ма ћи на,
али лоп та као да ни је хте ла у
гол. На дру гој стра ни, вр ло до -
бар тим Брат ства умео је да
ка зни про ма ша је го сти ју, па је
за слу же но сти гао до је да на е -
сте по бе де у шам пи о на ту и но -
вих бо до ва.

Ди на мо 1945 играо је у са -
ста ву: То мић, Мар ко вић, Да -
шић, Тер зић, Не ду чић, Ву ко -
вић, Бу ла то вић, Ар на у то вић,
Пе тро вић, Ја ко вље вић и Вој -
но вић, а при ли ку су до би ли и
Ја вор, Га јић и Мир ко вић.

„Бр зи воз” ће иду ћег ви кен -
да би ти на још јед ном, мо жда
нај ве ћем ис ку ше њу. У су бо ту,
30. мар та, у Пан че во до ла зи
ли дер из Ку ле, еки па ко ја је у
до са да шњем де лу пр вен ства
пре тр пе ла са мо је дан по раз.

Би ће то иде ал на при ли ка да
мом ци тре не ра Ђо ки ћа ви де
где су у од ме ра ва њу сна га с
нај бо љим еки па ма, а за гле да -
о це да ужи ва ју у фуд ба лу. Утак -
ми ца из ме ђу Ди на ма 1945 и
Хај ду ка по чи ње у 15.30.

На кон што је пре тр пе ла по -
раз од Бор ца из Са ку ла на свом
те ре ну, по пу лар на пан че вач ка
„ди зел ка” ус пе ла је да с те шког
го сто ва ња у Но вим Ба нов ци ма
до не се вре дан бод. Же ле зни чар
је го сто вао че твр то пла си ра ном
Омла дин цу, а су срет је за вр шен
без по бед ни ка, али и без го ло ва.

Иа ко гол ма ни мо гу да бу ду
нај за до вољ ни ји јер су од лич но
оба ви ли свој по сао, око 200
гле да ла ца у Но вим Ба нов ци -
ма ви де ло је со лид ну фуд бал -
ску пред ста ву, у ко јој је би ло
шан си на обе стра не те ре на. У
си ту а ци ја ма ка да су гле да о ци
већ ви де ли лоп ту у мре жи, ис -
ти ца ли су се гол ма ни Ја го дић

и Ка та нић, ко ји су због сјај них
ин тер вен ци ја би ли и нај за па -
же ни ји ак те ри на утак ми ци.

Шеф струч ног шта ба Же ле -
зни ча ра Го ран Мр ђа по ве ре ње
за овај ду ел по кло нио је еки пи
у са ста ву: Ка та нић, Ђор ђе вић,
Бо жо вић, Спа сков ски, Ко ва че -
вић, Па вло вић, Ру ња ић, Ву че -
тић, Трип ко вић, Ман дић и Ра -
ди са вље вић, а игра ли су и Шо -
бат и Ани чић.

До бар фуд бал у Пан че ву би
мо гао да се гле да и у не де љу,
31. мар та, на Спорт ском цен -
тру „Мла дост”, где Же ле зни чар
игра сво је утак ми це као до ма -
ћин. У наш град до ла зи дру го -
пла си ра ни Ка бел из Но вог Са -
да, тим ко ји има са мо бод ма -
ње од ли де ра из Ку ле и ве ли ку
же љу да се пла си ра у ви ши ранг.
Уз по др шку с три би не, Же ле -
зни чар ће се лак ше су прот ста -
ви ти ве ли ком фа во ри ту. И овај
су срет по чи ње у 15.30.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ВО ДЕ ЋИ ДВО ЈАЦ ДО ЛА ЗИ У ГРАД

Мар ков де се ти, а 
Ми ла нов пе ти три јумф

Ме ђу нај бо љим 
бор ци ма у ре ги о ну

При пре ме су тра ја ле ду го, це -
лих осам не де ља. Би ле су те -
шке и на пор не, али они ни су
од у ста ја ли. Као што ни кад не
чи не. И ус пе ли су! Још јед ном
су по твр ди ли да су ме ђу нај бо -
љим ММА бор ци ма у ре ги о ну.
На ши су гра ђа ни, бра ћа Ми лан
и Мар ко Ра да ко вић, ко ји на -
сту па ју за Ахи леј бо ри лач ку ака -
де ми ју и ММА ака де ми ју Пан -
че во, уз диг ну тих ру ку вра ти ли
су се с још јед ног мег да на...

У су бо ту, 23. мар та, у не мач -
ком гра ду Кар лсру еу одр жан
је тре ћи „Karlsruher Fight
Night”, тур нир у окви ру Не -
мач ке про ли ге.

Так ми че ње је би ло сјај но ор -
га ни зо ва но, а пред ве ли ким
бро јем по се ти ла ца, у тре ћем
ме чу ве че ри, у ка те го ри ји до
84 кг, на сту пио је Ми лан Ра -
да ко вић. Ри вал му је био ал -
бан ски бо рац Ирон Са ди ки.

Наш су гра ђа нин је вр ло бр -
зо бор бу „пре вео” у пар тер, и
то од лич ним џу до-по те зом, по -
пу лар ном „учи ма том” – кра -
љи цом ба ца ња. Ал ба нац је по -
ку шао да се при диг не, али ни -
је имао ни ка кве шан се. По сле

ММА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА ЛИ ГА НЕ МАЧ КЕ

РА ДА КО ВИ ЋИ ОСВО ЈИ ЛИ КАР ЛСРУЕ

не ко ли ко не бра ње них уда ра ца
ко је му је за дао Ми лан, Са ди -
ки је остао без све сти, а су ди ја
је пре ки нуо меч. Ми лан Ра да -
ко вић је та ко на су пер и о ран
на чин оства рио и сво ју пе ту
про фе си о нал ну по бе ду.

Де се ти меч су бот ње ве че ри у
Кар лсру еу био је онај у ко ме је
у „кеч-вејт” ка те го ри ји до 88 ки -
ло гра ма на сту пио Мар ко Ра да -
ко вић – иа ко је он ак ту ел ни

шам пи он Про ли ге у сред њој
ка те го ри ји до 84 ки ло гра ма. Ри -
вал му је био Иван Ви ћић, пред -
став ник не мач ког ти ма Фер-
фајт спортс, мо мак ко ји ина че
ра ди у те шкој и по лу те шкој ка -
те го ри ји, али је за овај меч ски -
нуо ки ла жу на 88 ки ло гра ма.

Мар ко је до ми ни рао од са -
мог по чет ка бор бе, а ри ва ла је
„на чео” оштрим пред њим ди -
рек том. Ви ћић је по ку шао да

про на ђе спас у клин чу, али
усле ди ли су удар ци ко ле ном,
па рвач ко ба ца ње Ра да ко ви ћа
и но ва се ри ја сна жних уда ра -
ца... Ви ћи ћа је спа сло зво но за
крај рун де. У на став ку ме ча –
иден тич на сли ка. Мар ко је бр -
зо бор бу „пре вео” у пар тер, а у
дру гом ми ну ту дру ге рун де сна -
жним и пре ци зним удар ци ма
при вео је овај ду ел кра ју. Мар -
ку Ра да ко ви ћу је ово ју би лар -
на, де се та про фе си о нал на по -
бе да, па је по пу лар ни пан че -
вач ки „ло вац на гла ве” већ сте -
као озбиљ но европ ско име.

– Па кле но смо тре ни ра ли у
Ахи леј бо ри лач кој ака де ми ји,
ММА ака де ми ји Пан че во, клу -
бу Ки му ра БЈЈ и Крос-бокс ти -
му Гво жђар, а ис по ста ви ло се
да је си нер ги ја ових ти мо ва ре -
цепт за вр хун ске ре зул та те –
углас ка жу бра ћа Ра да ко вић.

То ком при пре ма за над ме -
та ње у Не мач кој Ми лан и Мар -
ко су спа рин го ва ли с вр хун -
ским бор ци ма по пут: Ва се
Бакоче ви ћа, Алек сан дра Или -
ћа, Са ве Ла зи ћа, Сте фа на
Негучи ћа, Иго ра Кр сти ћа,
Алек сан дра Јан ко ви ћа, Ни ко -
ле Ха са но ви ћа, Сте фа на и Кр -
сте Бу ку ми ри ћа. Тре нер ко ји
над зи ре при пре ме свих ових
бо ра ца, па та ко и бра ће Ра да -
ко вић, је сте Иван Ђор ђе вић
Иц ко, глав ни тре нер Ахи леј
бори лач ке ака де ми је.

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

ИЛИЈА У 
РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ
У про сто ри ја ма Зе мун ског шах
клу ба у не де љу, 24. мар та, два -
де сет осми пут је одр жан ме -
мо ри јал ни тур нир у ре ша ва њу
ша хов ских про бле ма под на -
зи вом „Бран ко Ата нац ко вић”.
Ре зул та ти с тог так ми че ња исто -
вре ме но су се бо до ва ли и за
дру го ко ло Ли ге ре ша ва ча ша -
хов ских про бле ма Ср би је за
2019. го ди ну.

Мла ди Пан че вац Или ја Се ра -
фи мо вић по но во је за бе ле жио
од ли чан на ступ и, са 45,5 по е на
од 60 мо гу ћих, за у зео је дру го
ме сто у кон ку рен ци ји на ших нај -
бо љих ре ша ва ча, ме ђу ко ји ма су
би ла и три ве ле мај сто ра.

На овај на чин про шло го ди -
шњи ви це шам пи он Ли ге ре ша -
ва ча на ста вио је сја јан низ ре -
зул та та и за др жао вођ ство у
укуп ном пла сма ну за ову го -
ди ну. Про те кло так ми че ње је
ујед но би ло и ге не рал на про ба
пред Европ ско пр вен ство у ре -
ша ва њу ша хов ских про бле ма,
ко је ће по чет ком ма ја би ти одр -
жа но у Ати ни. Се ра фи мо вић је
већ ра ни је обез бе дио уче шће у
по је ди нач ној кон ку рен ци ји као
наш нај бо љи ју ни ор, али му је,
на кон још јед ног бле ска, ука -
за на по себ на част – наш че тр -
на е сто го ди шњи су гра ђа нин
добио је по зив да бу де члан
сениор ске ре пре зен та ци је Ср -
би је ко ја ће се над ме та ти с нај -
бо љим европ ским еки па ма.

ЗЛАТ НИ МА РИ ЋИ
У пр вом ко лу Крос ли ге „Фра -
ња Ми ха лић”, ко је је одр жа но
про шлог ви кен да у Бе о гра ду,
Атлет ски клуб Та миш, пред во -
ђен тре не ром Зо ра ном Ко ци -
ћем, пред ста вио се са че тво ро
сво јих чла но ва.

У тр ци мла ђих пи о ни ра на
500 м Сте фан Ма рић је осво -
јио ти ту лу ап со лут ног по бед -
ни ка кро са. У над ме та њу пи о -
нир ки на дис тан ци од 1.000 м
Са ња Ма рић је убе дљи во осво -
ји ла злат ну ме да љу, с пред но -
шћу од чак 150 ме та ра ис пред
сво јих ри вал ки. Са шка Ра да -
нов и Ни ко ла Бра ни са вље вић
су се пла си ра ли на ше сто ме -
сто у сво јим ка те го ри ја ма.

Крос ли га „Фра ња Ми ха лић”
би ла је сво је вр сна ге не рал на
про ба за Пр вен ство Вој во ди не
у кро су, ко је ће би ти одр жа но
у Зре ња ни ну иду ћег ви кен да.
У Атлет ском клу бу Та миш оче -
ку ју вред не ре зул та те с тог зна -
чај ног так ми че ња.

Стране припремио
Александар
Живковић
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Иван Орашанин,
гимназијалац:

     – Посветићу се
школи, учићу и
прочитаћу лектиру.
Поред тога, видећу се
с другарима, а у
недељу идем на
осамнаести рођендан
код другарице из
одељења.

Тоња Бабић,
гимназијалка:

     – Планирам да
викенд проведем с
пријатељима и
породицом. Вероватно ћу
изаћи у град и ићи ћу на
осамнаести рођендан.
Такође, учићу и радићу
домаће задатке за идућу
недељу.

Дина Јоцић,
гимназијалка:

     – Тренирам плес,
па ћу у суботу 
ићи на тренинг. 
Изаћи ћу 
с другарицама, 
а у недељу 
ћу учити.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Срећа
Оно што стварно депримира је посматрање људи док пију кафу

и чекају.

Заразио бих све њих срећом. Потребна им је више него мени.

Седим по кафеима и посматрам их како чекају.

Изгледа да и нема шта друго да се ради.

Муве шетају горе-доле по прозорима, а ми пијемо нашу кафу и

претварамо се да не гледамо једни у друге.

Чекам заједно са њима. Између покрета мува људи пролазе.

Фуснота о стварању маса
Неки људи су млади и ништа више,

а неки људи стари и ништа више.

A неки људи ни стари ни млади и само то.

И да муве носе одећу и све зграде изгоре у знатној ватри,

да се небо заљуља као трбух стриптизете

и све атомске бомбе заплачу,

неки би људи били млади и ништа више,

неки људи стари и ништа више, а остали би били исти.

Без вођа, молим
Обнови се и преобнови, не пливај вечно у истој бљузги. Обнови

се и преобнови и клони се рачјих клешта осредњости.

Мењај често тон и облик, да те не успеју укалупити.

Ојачај и прихвати то што јесте, али само под условима што си их

сам себи задао и осмислио. Буди самоук.

И стално обнављај свој живот, јер напросто мораш; то је твој

живот и његова прошлост и садашњост припадају само теби.

In memoriam Чарлс Буковски
(Август 1920 – март 1994)

Фи на ле по сле 47 го ди на

Ди на мо ни је ус пео

Сме де ре во је про шлог ви кен да уго сти -
ло че ти ри нај бо ље ру ко мет не еки пе у
на шој зе мљи. У Ђур ђе вом гра ду је од и -
гран фи нал ни тур нир нај ма сов ни јег так -
ми че ња у на шој зе мљи, а за пе хар по -
бед ни ка Ку па Ср би је бо ри ли су се пан -
че вач ки Ди на мо, Ме та ло пла сти ка из
Шап ца, но во сад ска Вој во ди на и Рад -
нич ки из Кра гу јев ца.

Све очи по кло ни ка спор та у на шем
гра ду би ле су упр те у Ди на мо, јер су се
фи на ле и бор ба за тро феј че ка ли це лих
47 го ди на. Пан чев ци су се на да ли да
ова ге не ра ци ја „жу то-цр них”, пред во -
ђе на тре не ром Ива ном Пет ко ви ћем, мо -
же сти ћи и до по бед нич ког пе ха ра, јер
је то ком се зо не обо ри ла мно ге ре кор де
и по ста ви ла но ве гра ни це у срп ском ру -
ко ме ту, али...

Во љом жре ба Бран ко Ра да но вић и
ње го ви са и гра чи су у пр вом по лу фи -
нал ном су сре ту, у су бо ту, 23. мар та, од -
ме ри ли сна ге с ве ли ким ри ва лом и ста -
рим знан цем из Шап ца. Иа ко су по вре -
де глав них игра ча пот пу но по ре ме ти ле
ри там тре нин га еки пе из на шег гра да
пред овај тур нир, мом ци у жу то-цр ним
дре со ви ма сти сну ли су зу бе, чвр сто ре -
ше ни да оста ве ср це на те ре ну и свом

клу бу, се би и на ви ја чи ма при ре де ве -
ли ку ра дост. И ус пе ли су у сво јим на -
ме ра ма. По сле 47 го ди на спорт ско Пан -

че во је по но во по дрх та ва ло, јер су ње -
го ви ру ко ме та ши би ли у фи на лу: Ди на -
мо –Ме та ло пла сти ка 26:21 (14:12).

– Из у зет но те шка утак ми ца, као што
смо и оче ки ва ли. Ско ро 56 ми ну та били

смо у ега лу, игра ло се на јед ну лоп ту.
Зна чај утак ми це је био огро ман и за то
че сти там мом ци ма на по ка за ном ка -
рак те ру. Би ли смо сјај ни у од бра ни, са
из ван ред ним гол ма ном Де ја ном Зла та -
но ви ћем на че лу. По но сан сам што смо
до да ли још јед ну све тлу стра ни цу исто -
ри ји на шег клу ба и по сле го то во по ла
ве ка опет до ве ли Ди на мо до фи на ла –
ре као је Иван Пет ко вић по сле су сре та
са Шап ча ни ма.

Не де ља, 24. март. Дан ка да је ру ко -
мет на Ср би ја иш че ки ва ла шам пи о на, а
епи цен тар ру ко мет ног зе мљо тре са би -
ло је Сме де ре во.

У бор би за тро феј на ме њен по бед ни -
ку на ци о нал ног ку па са ста ли су се Ди -
на мо и Вој во ди на из Но вог Са да, ко ја је
у по лу фи нал ном су сре ту ла ко иза шла
на крај с Рад нич ким. Био је то дер би
над дер би ји ма и одав но прог но зи ра но
фи на ле. Је дан на дру го га на ме ри ли су
се ру ко мет ни џи но ви, тре нут но нај бо -
љи клу бо ви у на шој зе мљи. Во ди ла се
же сто ка бит ка, али су се на кра ју ра до -
ва ли Но во са ђа ни: Ди на мо –Вој во ди на
22:27 (13:14).

Чим су де ли о ци прав де да ли знак за
по че так утак ми це, мом ци из оба ти ма
кре ну ли су из све сна ге. Пр шта ло је на
те ре ну, во дио се пра ви ру ко мет ни рат.
Це ло пр во по лу вре ме про те кло је у из -

јед на че ној игри, гол за гол, па по бед -
ник ни у јед ном мо мен ту ни је мо гао да
се на слу ти.

Ни по сле па у зе сли ка на те ре ну ни је
се бит ни је из ме ни ла. Бран ко Ра да но -
вић и ње го ви са и гра чи хра бро су се но -
си ли с ви ше стру ким уза стоп ним шам -
пи о ном Ср би је, све до 42. ми ну та би ли
су рав но прав ни с њим, а он да су по вре -
де, умор и не до ста так тре нин га пред
овај тур нир по че ли да узи ма ју да нак.
Но во са ђа ни су ус пе ли да се „од ле пе” и
на кра ју осво је пе ти пе хар на ме њен по -
бед ни ку Ку па Ср би је.

– Оно че га смо се при бо ја ва ли, то се
и до го ди ло. Због по вре да че ти ри стан -
дард на игра ча ни смо мо гли на пра ви
на чин да од ра ди мо тре на жни про цес
пре овог тур ни ра и то нас је ко шта ло.
Вој во ди на је и би ла фа во рит пре на -
шег ду е ла, а си гу ран сам да ни пред -
сто је ћи плеј-оф не ће би ти за ни мљив,
јер ће Вој во ди на ла ко сти ћи до шам -
пи он ске ти ту ле, а ми оста ли бо ри ће мо
се за дру го ме сто. Жао ми је, јер се 47
го ди на че ка ла при ли ка да осво ји мо
тро феј, же ле ли смо га у на шим ви три -
на ма, али ни смо ус пе ли. Те шко је сви -
ма, емо тив но смо ис пра жње ни, али
мора мо да се опо ра ви мо што пре и
при пре ми мо за плеј-оф – ис та као је на
кон фе рен ци ји за но ви на ре по сле фи -
на ла Иван Пет ко вић.

Не ка оста не за бе ле же но да су бо је
Ди на ма у фи на лу Ку па Ср би је за 2019.
го ди ну бра ни ли: Вељ ко Ми ло ше вић,
Алек сан дар Пи ли по вић, Ми љан Бу њев -
че вић, Бран ко Ра да но вић, Јо ван Сто ја -
но вић, Иван Ди ми три је вић, Ми лош Са -
вић, Ни ко ла Је зди ми ро вић, Лу ка Јо ва -
но вић, Де јан Зла та но вић, Иван Дис тол,
Дар ко Ми лен ко вић, Ми лош Ба ру џић,
Ми лош Ко ста ди но вић, Не над Вуч ко вић
и Ни ко ла Ра до ва но вић.

Сви мом ци, без об зи ра на ис ход фи -
нал ног ме ча, за слу жу ју по хва ле за све
учи ње но. Иа ко тро феј ни је сти гао у Пан -
че во, на ве ли ком успе ху тре ба че сти та -
ти и чел ним љу ди ма Ди на ма и сви ма
они ма ко ји су ма кар јед ним де лом утка -
ли се бе у пут ка ве ли ком пе ха ру. То и
је сте пра ви пут, а ако „жу то-цр ни” на -
ста ве том му ко трп но ута ба ном ста зом,
не тре ба сум ња ти да ће у до глед но вре -
ме сти ћи и тро фе ји.

А. Жив ко вић

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ТРО ФЕЈ ОТИ ШАО У НО ВИ САД

ПА КЛЕ НИ РИ ТАМ 

УТАК МИ ЦА
Ру ко ме та ши Ди на ма не ма ју вре ме -

на за од мор. Од мах по сле над ме та -

ња на фи нал ном тур ни ру Ку па

Ср би је на ста ви ли су пр вен стве ну

тр ку за бо до ве у Су пер ли ги.

У сре ду, 27. мар та, ка да је овај

број „Пан чев ца” већ био за кљу чен,

го сто ва ли су на Ко со ву, у Зу би ном

По то ку, где су од ме ри ли сна ге с Мо -

кром го ром. У су бо ту, 30. мар та, Ди -

на мо ће у Бе о гра ду игра ти с

Пар ти за ном у по след њем ко лу пр -

вен ства Су пер ли ге, а већ у сре ду, 3.

апри ла, у пр вој рун ди плеј-офа,

„жу то-цр ни” иду у Но ви Сад на мег -

дан Вој во ди ни.


