
Град
Прихваћен 

нацрт уговора 

за јавну 

расвету

» страна 4

цена 40 динара

Град

Како против „паука”

» страна 8

Записи

Светлана и Зоран

Деранић: 

Живети за уметност

» страна 12

Фото-репортажа

Празник извиђача 

из „Црних рода”

» страна 13

Рукомет
Лидер из Панчева

наставља трку

» страна 31

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  31.  ЈАНУАРА 2020.
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Број 4850, година CLI
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P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

P Два часа вожње гратис.

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

P Два часа вожње гратис.

НАУЧНИЦИ УТВРДИЛИ ПРИРОДУ НОВЕ ЕПИДЕМИЈЕ

Пре ћете умрети од страха
него од кинеског вируса

стр. 5

НОВО!

Дајте нам бесплатан
прикључак за гас

» страна 3

Све о изменама 
Закона о пензијама

» страна 7

ДОРУЧАКДОРУЧАК

МКУД „Тамаши Арон”

Удружење банатских Бугара „Иваново–Банат”

СКПД „Ђетван”

МКУД „Тамаши Арон”

Удружење банатских Бугара „Иваново–Банат”

СКПД „Ђетван”

ПАНЧЕВО ДОБИЈА СПЕЦИЈАЛНУ
БОЛНИЦУ ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ

ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ У НАШЕМ ГРАДУ ПОДИЖУ СЕ НА ВИШИ НИВО

Раде лекари с ВМА, из КЦС и начелник Очне болнице Панчево.
Најсавременија опрема, интервенције и о трошку РФЗО страна 6



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 31. јануар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Бу ди пример,
а не сма рач

Јед на од те ма о ко ји ма се увек
нај ви ше при ча кра јем ја ну а ра
сва ка ко је ште тан ути цај ду ван -
ског ди ма на људ ско здра вље.
По вод за то је чи ње ни ца да се 31.
ја ну а ра у на шој зе мљи обе ле жа -
ва На ци о нал ни дан без ду ва на.
Ове го ди не у фо ку су те кам па ње
су мла ди, и то не без раз ло га.

На и ме, ре зул та ти гло бал ног
ис тра жи ва ња упо тре бе ду ва на
код мла дих ко је је 2017. го ди не
спро вео „Ба тут”, уз по др шку
Ми ни стар ства здра вља, Ми ни -
стар ства про све те и Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је, ме ђу
уче ни ци ма ста ро сти од три на -
ест до пет на ест го ди на на ре -
пре зен та тив ном узор ку свих
шко ла у Ср би ји, ви ше су не го
по ра жа ва ју ћи. Ово ис тра жи ва -
ње је по ка за ло да чак 11% уче -
ни ка, од но сно де ча ка и де вој -
чи ца од три на ест, че тр на ест и
пет на ест го ди на пу ши! И то ни -
је је ди на ло ша вест. Ви ше од 70
про це на та ове де це не сме та но
ку пу је ци га ре те у про дав ни ца -
ма, са мо по слу га ма или на ки о -
сци ма, упр кос то ме што су ма -
ло лет на. Исто ис тра жи ва ње по -
ка за ло је и да је 61% мла дих из -
ло же но ду ван ском ди му на за -
тво ре ним јав ним ме сти ма.

Ни ре зул та ти слич не ан ке те
спро ве де не го ди ну да на ка сни је
ни су ни шта оп ти ми стич ни ји.
Реч је, на и ме, о ис тра жи ва њу о
здрав стве ном по на ша њу школ -
ске де це ко је је у Ср би ји ре а ли зо -
ва но у сто јед ној основ ној и сред -
њој шко ли уз по др шку Ми ни -
стар ства здра вља и Ми ни стар -
ства про све те. За хва љу ју ћи том
ис пи ти ва њу са зна ли смо да је
ско ро сва ки тре ћи уче ник пр вог
раз ре да сред ње шко ле (28,3%)
про бао ци га ре те, док је то учи ни -
ло 2,6% уче ни ка пе тих и 7,1%
од сто уче ни ка сед мих раз ре да
основ не шко ле! Ско ро јед на тре -
ћи на уче ни ка пр вих раз ре да
сред ње шко ле (29,3%) пу ши ла је
нар ги ле, ко је су опа сне ко ли ко и
са ме ци га ре те. Стра шно!

Ако има те ма лу де цу или ти -
неј џе ре и пи та те се ка ко да их
са чу ва те од овог зла, шта да им
ка же те, ка ко да их по са ве ту је те,
мо жда вам исти на не ће при ја ти,
али си гур но је не где у ду би ни
ду ше и са ми зна те: ока ни те се
го во ра и сма ра ња – де ца не уче
слу ша ју ћи вас, већ гле да ју ћи вас
и опо на ша ју ћи вас! Сто га, ако не
пу ши те, по сао вам је олак шан, а
уко ли ко сте пу шач и за и ста же -
ли те да спа се те сво је де те исте
на па сти, он да је вре ме да уга си -
те ту ци га ре ту и да ни ка да ви ше
не за па ли те на ред ну. Ти ме ће те
сво јим клин ци ма „је ди ним
удар цем” по кло ни ти две вред не
ства ри: до бар при мер и здра вог
ро ди те ља. А ви би сте за сво ју де -
цу и њи хо во здра вље учи ни ли
баш све, зар не? Зар не?

Опа сност по за по сле не
ство ре на ула ском
неолибералног капитализма

Са мо стал ни син ди кат
триде сет пу та у Бе о гра ду
на про те сти ма и
штрајковима

Нај ком пе тент ни ји мо гу ћи са го вор -
ник на те му син ди ка ли зма у на шем
гра ду је Ми лан ко Бо ди ро га. По сле
осам на ест го ди на он од про шле не де -
ље ни је ви ше на функ ци ји пред сед -
ни ка Ве ћа са ве за са мо стал них син -
ди ка та гра да Пан че ва и оп шти на, па
смо ис ко ри сти ли овај по вод ка ко би -
смо у раз го во ру с њим сте кли ши ри
увид у исто ри јат син ди кал не бор бе
на овом под руч ју.

Бо ди ро га је ро ђе ни Пан че вац. Хе -
миј ски је тех ни чар и од 1983. го ди не
је ра дио у Ра фи не ри ји наф те Пан че -
во. Син ди кат му је у фо ку су од кра ја
де ве де се тих го ди на про шлог ве ка:
та да је по стао пред сед ник син ди кал -
не ор га ни за ци је сво је рад не је ди ни -
це, а од 2002. го ди не до пре не ки дан
био је на по ме ну тој функ ци ји.

Тра чак на де две хи ља ди тих

Пре ма ње го вим ре чи ма, од сре ди не
де ве де се тих, с на стан ком дру гих
син ди ка та по ред Са ве за син ди ка та
Ју го сла ви је, по чи ње по ли ти ка де за -
ву и са ња ове ор га ни за ци је. До да је:

– Кре ну ле су ети ке те да се син ди -
кат ба ви са мо по лут ка ма и дру гим
да ва њи ма за по сле ни ма, а да функ ци -
ја ко ју би тре ба ло да има не по сто ји.
То је био раз лог за по ла ри за ци ју син -
ди кал них ор га ни за ци ја. Та да су по -
сто ја ли ин ду стриј ски син ди ка ти, од -
но сно за по сле них у при вред ном сек -
то ру, где је наш син ди кат био до ми -
нан тан, и оних ко ји су ра ди ли у дру -
штве ним де лат но сти ма, где је УГС
„Не за ви сност” пре у зео при мат над
син ди кал ним члан ством. Не ки су то
ту ма чи ли као ства ра ње здра ве син -
ди кал не кон ку рен ци је. Ме ђу тим, без
об зи ра на све, по за ди на те при че је
би ла не чи ја шан са за раз је ди ње ње и
сла бље ње син ди ка та на свим ни во и -
ма, што се не што ка сни је ис по ста ви -
ло као тач но. По де ле су би ле еви -
дент не: по сто ја ли су ан та го ни зми из -
ме ђу дру штве ног и ре ал ног сек то ра,
ин те ре си су се де ли ли.

По сле кон фу зне си ту а ци је де -
ведесе тих, ра то ва и не и ма шти не,

РАДНИЧКОГ БУНТА ВИШЕ НЕМА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Поздрав суграђанима из Лињана, 

с 3.000 метара, од: Думбе, Тихе, 

Ћонета, Салета, Блаже и Шонета.

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

поја вио се тра чак на де по чет ком
две хи ља дитих.

– По сто јао је је дин ствен циљ да се
про ме не дру штве не окол но сти и да
се уве де „де мо кра ти ја ви шег ни воа”,
та ко да смо, ка да сам и ја за по чео
син ди кал ну ка ри је ру, има ли на ду у
бо ље су тра. Та на да је по сто ја ла све
до уби ства пре ми је ра 2003. Као нај -
ве ћу опа сност смо та да пре по зна ли
ула зак нео ли бе рал ног ка пи та ли зма,
иа ко су на го ве шта ји сти гли још 2001.

го ди не с про ме на ма За ко на о ра ду,
чи ме су се у зна чај ној ме ри сма њи ла
пра ва за по сле них, а на ма ла вра та се
про гу ра ла на ја ва фа мо зне при ва ти -
за ци је, ко ја ће, ка ко је то та да шњи
ре жим фор му ли сао, до не ти бо љи так
зе мљи. С дру ге стра не, на ше син ди -
кал не ста во ве по ли ти ча ри су на зи ва -
ли ру ди мен ти ма со ци ја ли зма и про -
шло сти – об ја шња ва Бо ди ро га где су
би ли ко ре ни не сла га ња и по чет ка
озбиљ не бор бе.

Ме ди ји су син ди ка те на зи ва ли
коч ни ча ри ма та да шњих ре фор ми,
ко је мо ра ју да се ре а ли зу ју ка ко би се
на ша др жа ва на шла на пра гу европ -
ских ин те гра ци ја.

Пред у зе ће за евро

– Од кра ја 2003, ка да је нео ли бе -
рал ни ка пи та ли зам већ био раз ра ђе -
ни ме ха ни зам и ишла, ре ци мо, про -

да ја ве ли ких пред у зе ћа за је дан евро,
од и гра ли смо ва жну уло гу у про ме ни
вла сти – по др жа ли смо све стран ке
што су пла си ра ле при чу да ће убр зо
би ти, а ни кад ни је, до нет За кон о по -
ре клу имо ви не. Од њих смо оче ки ва -
ли за о крет у сфе ри дру штва и при -
вред них окол но сти, али... Пре по зна -
ли смо икс ства ри ко је ће нас ка сни је
ко шта ти, као што су до но ше ње Уста -
ва Ср би је ко јим дру штве на сво ји на
као основ до та да шњег функ ци о ни са -
ња си сте ма не ста је, а чи ме ће убр зо
не ста ти и сред ња кла са, или дру га
фа за спро во ђе ња За ко на о при ва ти за -
ци ји, ка да је би ло симп то ма тич но да
све ви ше љу ди са сум њи вим по ре -
клом ка пи та ла ула зи у при ва ти за ци је
– се ћа се пан че вач ки син ди ка лац.

До нет је 2005. го ди не но ви За кон о
ра ду, пре ма Бо ди ро ги, „још по губ ни -
ји по рад ни ке од оног из 2001”.

– Су шти на је у то ме да је у на цр ту
тог за ко на би ло чла но ва ко ји су још
дра стич ни ји, али је, би ћу не скро ман,
са мо за хва љу ју ћи ви спре но сти
Савеза син ди ка та Пан че ва, од но сно
са рад њи с та да шњим ре пу блич ким
по сла ни ком Ду ша ном Мр во шем,

што је би ла и на ша по след ња ко о пе -
ра ци ја с ло кал ним по ли ти ча ри ма на
овом ни воу, под не то осам на ест и
при хва ће но че тр на ест аманд ма на,
чи ме је по бољ ша на за кон ска плат -
фор ма. Ме ђу тим, то ком им пле мен -
та ци је тог за кона по ста ло је ја сно да
су рад ни ци све обес пра вље ни ји –
твр ди Бо ди ро га и до да је да се та да
ушло у фа зу при ва ти за ци је ко ја је са
со бом но си ла от пу шта ња и сте ча је ве
фир ми, што се до га ђа ло до 2010.

Под вла чи да је Пан че во у то вре ме
оста ло без пет-шест хи ља да рад них
ме ста; син ди кат је не пре ста но тра жио
од ло кал не вла сти да се укљу чи у про -
цес, али „би ла је очи глед на бе о гра ди -
за ци ја, на ста ја ње цен тра ли стич ког
си сте ма – фа бри ке и уста но ве су ку -
по ва ли на ма не по зна ти љу ди, углав -
ном из дру гих гра до ва, па је све из ве -
де но по губ но по цео град”, ка же он.

Све оп шта учма лост од 2010.

У пе ри о ду од 2003. до 2010. го ди не
Са мо стал ни син ди кат је пре ко три -
де сет пу та од ла зио у Бе о град са за по -
сле ни ма у пан че вач ким фир ма ма ка -
ко би про те сто ва ли и штрај ко ва ли.
Уз то, и у са мим пред у зе ћи ма у Пан -
че ву ор га ни зо ва ни су штрај ко ви.

– По ку ша ва ли смо да у окви ру за -
ко на чу ва мо рад на ме ста, да обез бе -
ди мо да љу ди из фир ми не од ла зе без
ди на ра от прем ни не, али раз ра ђен је
си стем сте ча је ва ко ји ни је био до бар
по за по сле не. Ин си сти ра ли смо и на
рас ки ди ма при ва ти за ци ја ло ших не
са мо по њих већ и по пред у зе ћа. У
не ким слу ча је ви ма смо и успе ва ли у
то ме. Пре жи вља ва ли смо све то с
рад ни ци ма – при ча Бо ди ро га, уз на -
по ме ну да се по сле 2010. го ди не
ушло у „све оп шту учма лост, у ко јој
син ди ка ти ни су ви ше има ли са го вор -
ни ке у гра ду, не за до вољ ство љу ди је
би ло све ве ће, а на ша моћ све ма ња”.

Сли ка син ди ка ли зма се про ме ни -
ла, а је дан од во ђа бор бе за пра ва
рад ни ка ка же и ка ко:

– Љу ди су оста ја ли без по сла и од -
ла зи ли, а до бар део оних ко ји су ра -
ди ли функ ци о ни са ли су на ба зи
стра ха. О на ма је у јав но сти ство ре на
ло ша сли ка, то је би ла кли ца не по ве -
ре ња пре ма син ди ка ту ко је је да нас
еви дент но – из гу би ли смо оштри цу.
У вре ме на шег нај ве ћег ути ца ја,
2006, има ли смо три на ест-че тр на ест
хи ља да чла но ва, а од 2014. го ди не
на о ва мо тај број је пао на око се дам
хи ља да љу ди. По рас тао је број тзв.
кућ них син ди ка та, ко ји су нов цем
пре во ди ли на ше члан ство, а по сто је
ин ди ци је да се то ра ди ло уз по моћ
по ли тич ких и по сло да вач ких струк -
ту ра. Ипак, Са мо стал ни син ди кат је
био удар на игла у спре ча ва њу из гла -
са ва ња ло шег, нај но ви јег За ко на о
ра ду, чи је по сле ди це и да нас ви ди мо.

У по след ње вре ме син ди кат се ба -
зи ра на за шти ти за по сле них пу тем
ко лек тив них уго во ра, ко ји не да ју ве -
ли ка пра ва, али са др же не ку га ран -
ци ју да су љу ди за шти ће ни.

– На жа лост, све је ви ше оних ко ји
тра же сво ја пра ва на су ду, где ми уче -
ству је мо у њи хо вом за сту па њу пре ко

на ших адво кат ских кан це ла ри ја и
прав не слу жбе син ди ка та. То су ме -
ха ни зми ко ји ма рас по ла же мо, рад -
нич ког бун та ви ше не ма. У тим и та -
квим окол но сти ма тру ди ли смо се и
да ус по ста ви мо со ци јал ни ди ја лог у
гра ду. На по кон, ус пе ли смо то да ре -
а ли зу је мо уз по моћ не ко ли ко зна чај -
них при вред ни ка Пан че ва, с ко ји ма
смо по сти гли са гла сност да је гра ду
по треб на и по сло да вач ка ор га ни за -
ци ја, па је пре го ди ну да на пр ви пут у

исто ри ји ре ги стро ва на Уни ја по сло -
да ва ца гра да Пан че ва, а пред став ни -
ци по сло да ва ца су рас по ло же ни да
при ча ју о осни ва њу син ди ка та у њи -
хо вим фир ма ма. Као ро ђе ни Пан че -
вац, ми слим да овај град тре ба вра -
тити ње го вим гра ђа ни ма, јер је у
послед ње две де це ни је из гу био свој
иден ти тет – сма тра Бо ди ро га.

Ту је и Со ци јал но-еко ном ски са вет
Гра да:

– Ову ин сти ту ци ју чи не ло кал на
са мо у пра ва, Уни ја по сло да ва ца и ре -
пре зен та тив ни пан че вач ки син ди ка -
ти. На дам се да ће мо ство ри ти здра -
ву плат фор му за раз вој Пан че ва.

Ка да је 2015. го ди не по след њи пут
кан ди до ван и иза бран за пред сед ни -
ка нај ве ћег ло кал ног син ди ка та, Бо -
ди ро га је ре као ће се 2020. по ву ћи с
те функ ци је, што је и учи нио про шле
не де ље. Ка же:

– Ми сво ју бу дућ ност гра ди мо на
мла ђи ма. Нео п ход но је да се с ви ше
ен ту зи ја зма пре у зме упра вља ње
син ди ка том, нор мал но, тим ски.
Тру ди ћу се да сво јим ис ку ством као
пот пред сед ник по мог нем но вом
пред сед ни ку Жељ ку Јел ки ћу, се кре -
та ру Бо ба ну Ђур ђе ву и свим чла но -
ви ма но во и за бра ног ти ма. Пре
осам на ест го ди на син ди кал ни ко -
фер ко ји сам по нео с мо јим ко ле га -
ма био је те жак, али не пре те жак; у
ње му су би ли про бле ми свих рад ни -
ка овог гра да. Не ке смо ре ши ли, не -
ке не; то је део овог по сла. Тај ко фер
је би вао све те жи, а нај бит ни је је да
смо га но си ли до сто јан стве но, не ма -
мо ни јед ну мр љу; ни када ни смо
про ба ли да „про да мо” рад ни ке иа ко
смо про тив се бе има ли си лу ко ја је
по ку ша ва ла да де ва сти ра на шу дру -
штве ну уло гу. До сто јан ство јед ног
син ди кал ца ни је ма те ри јал на, не го
мо рал на ка те го ри ја. Мо ји на след ни -
ци има ју још те жи ко фер, али ће мо -
ра ти да га но се уз диг ну тих гла ва:
ово је ор га ни за ци ја ства ра на на со -
ли дар но сти у мно гим ге не ра ци ја ма
пре нас и та тра ди ци ја тра је 110 го -
ди на и мо ра се на ста ви ти.

На кон ста та ци ју да је за ве ћи ну љу -
ди нај по зна ти ји свет ски син ди ка лац
био кон тро верз ни „кри ми Џи ми” Хо -
фа, Бо ди ро га с осме хом за кљу чу је:

– Јед на ко је по знат Лех Ва лен са,
ко ји је кроз рад нич ки бунт по кре нуо
та лас де мо крат ских про ме на у
Источ ној Евро пи. Љу ди на свој на чин
пер ци пи ра ју све, па и син ди кат. У
на шем, пан че вач ком Са мо стал ном
син ди ка ту ни ка да ни су би ли ва жни
ли де ри, увек је у цен тру па жње био
рад ник.

С. Трај ко вић

СИНДИКАЛИЗАМ ИЗ УГЛА МИЛАНКА БОДИРОГЕ

Миланко Бодирога

НО ВИ ПРЕД СЕД НИК ЖЕЉ КО ЈЕЛ КИЋ

Но ви пред сед ник пан че вач ког Са -

мо стал ног син ди ка та је Жељ ко

Јел кић. Ро ђен је у на шем гра ду

1969. и има зва ње елек тро ин же -

ње ра за те ле ко му ни ка ци је. Ра ди у

ЈКП-у „Гре ја ње” два де сет шест го -

ди на, где је и за по чео син ди кал ну

ка ри је ру, а био је и пред сед ник

Гран ског син ди ка та ко му на ла ца

Пан че ва. Пр ви ко ра ци и иде је?

– По ку ша ће мо да мо дер ни зу је мо

рад син ди ка та кроз ве ћи ан га жман

пре ко ин тер нет и дру гих ме ди ја ка -

ко би смо се што ви ше при бли жи ли

члан ству, по себ но мла ђим ге не ра -

ци ја ма. До ла зи до ин тер не ми гра -

ци је за по сле них од ју жне ка се вер -

ној по слов ној зо ни, па ће мо про ба -

ти да та мо фор ми ра мо и оја ча мо

син ди ка те – ја сан је Јел кић.
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И СЛЕ ДЕ ЋЕ СРЕ ДЕ 
У ЦР ВЕ НОМ КР СТУ

Бу ди те ху ма ни 
– дај те крв

Ако сте здра ви, има те из -
ме ђу 18 и 65 го ди на и до бру
во љу да учи ни те не што ху -
ма но и пле ме ни то, у Цр ве -
ном кр сту има ју сја јан пред -
лог ка ко да ре а ли зу је те ту
иде ју. Сва ке сре де, од 9 до
12 са ти, у про сто ри ја ма
Црве ног кр ста, у Ули ци
Жарка Зре ња ни на 15, ре а -
ли зу ју се ак ци је до бро вољ -
ног давала штва кр ви и ви
сте до бро до шли.

Као што је већ по зна то,
због за кон ских из ме на, до -
бро вољ ни да ва о ци кр ви ви -
ше не да ју крв у Слу жби
тран сфу зи је Оп ште бол ни -
це, већ тај ху ма ни чин оба -
вља ју у Цр ве ном кр сту. За
при ку пља ње кр ви је за ду -
жен вој во ђан ски За вод за
тран сфу зи ју. Д. К.

ПО ЗИВ

Шан са за ра се ље не
с Ко со ва и Ме то хи је
Ин тер но ра се ље на ли ца с
Ко со ва и Ме то хи је ко ја 
живе на те ри то ри ји гра да
Пан че ва мо гу да се ја ве на
јав ни по зив за от куп се о -
ских ку ћа са окућ ни цом 
који је рас пи са ло По ве ре -
ни штво за из бе гли це гра да
Пан че ва.

При ја ве и до дат не ин фор -
ма ци је о овом мо гу се до -
би ти у По ве ре ни штву за из -
бе гли це, ко је се на ла зи у
згра ди Град ске упра ве (Трг
кра ља Пе тра I од 2 до 4) и
на те ле фон 013/308-818.
По след њи рок за при ја -
вљива ње је 18. фе бру ар ове
го ди не. М. Г.

При кљу че ње на га сну
мре жу би ће јефтиније,
али могло би и 
да се не пла ћа

За га ђе ње ва зду ха у Ср би ји не
је ња ва. Апа ра ти сва ко днев но
ре ги стру ју ви со ке вред но сти
че стич ног за га ђе ња. Над ле жни
у др жа ви при пре ма ју ме ре, о
не ким смо и пи са ли у прет -
ход ним бро је ви ма, и сва је при -
ли ка да ће у на ред ном пе ри о -
ду, по ред но вих шу ма, Ср би ја
до би ти и за кон о за бра ни уво -
за во зи ла с мо то ри ма „евро 3”.
По че ће да се при ме њу је и про -
пис ко јим се за бра њу је уче ство -
ва ње у са о бра ћа ју во зи ли ма ко -
ја ис пу шта ју пре ко мер не ко -
ли чи не штет них га со ва.

Мо жда ће не где да по ску пи
пар ки ра ње, или ће би ти уве -
ден бес пла тан јав ни пре воз, ка -
ко су то ових да на ура ди ли у
Ско пљу, где су здра вље гра ђа -
на ис та кли као јав ни ин те рес
број је дан, упр кос ри зи ку да
из гу бе из бо ре због бе са јед ног
де ла ста нов ни штва. На рав но,
и тро шак бес плат ног јав ног пре -
во за сно си ће гра ђа ни – пре воз
ће би ти пла ћен из град ског бу -
џе та. Ско пљан ци су по че ли да
схва та ју ко ли ко је очу ва ње жи -
вот не сре ди не ску па ствар. Што

не пла ти те на мо сту, на пла ти -
ће вам на ћу при ји!

Та ко је код нас ди рек тор „Ср -
би ја га са” Ду шан Ба ја то вић про -
шле не де ље из ја вио да се у тој
ком па ни ји озбиљ но раз ми шља
о сма ње њу тро шко ва за уво ђе -
ње га са. Под стак нут ра дом др -
жав них ор га на, ко ји већ уве -
ли ко при пре ма ју план за ре -

ша ва ње про бле ма ва зду ха, он
је јав но по др жао пред лог струч -
ња ка да се сма њи це на
прикључкa на га сну мре жу.

– Пред у слов да се знат ни је
по ве ћа број оних ко ји ће тро -
ши ти гас у сво јим до ма ћин -
стви ма је ни жа це на при кључ -
ка. Са са да шњих 1.000 евра,

ко ли ко, при ме ра ра ди, ко шта
у Бе о гра ду, на око 650 евра,
што је за ин ди ви ду ал не по тро -
ша че из у зет но ва жна и ве ли ка
уште да – ре као је Ба ја то вић.

Овим би се по ве ћао број ко -
ри сни ка га са, од но сно сма њи -
ла упо тре ба др ва и угља, чи је
са го ре ва ње знат но до при но си
укуп ном за га ђе њу.

На и ме, пре ма зва нич ним по -
да ци ма, пре ко 40 од сто гра ђа -
на Ср би је и да ље се гре је на

чвр ста го ри ва. Да би се овај
еко ло шки про блем ре шио,
ето, Ба ја то вић је спре ман
да се у име „Ср би ја га са”
од рек не де ла про фи та.
Али...

Про блем је што је гре -
ја ње на гас ску пље од
ко ри шће ња стру је и
чвр стих го ри ва. Уз то,
мно ги се још се ћа ју
ка ко је би ло пре не -
ко ли ко го ди на, кад
је Укра ји на за вр ну -
ла гас. За то у Бе о -

гра ду има све га 30.000 при -
кљу че них гра ђа на, иа ко је по -
тен ци јал них ко ри сни ка де сет
пу та ви ше. Исти је слу чај и у
Но вом Са ду – 65.000 при кљу -
че них у гра ду од 400.000 ста -
нов ни ка!

Ди рек тор „Ср би ја га са” сма -
тра да се ова кво ста ње мо же

пре ва зи ћи ако до би је по др шку
ло кал них са мо у пра ва, од но сно
ако се ода зо ву ње го вом по зи ву
да се од рек ну оп штин ских так -
си за при кљу чак, ко је ње го ву
це ну ско ро ду пли ра ју. На овај
на чин се сма њу ју бу џе ти ло -
кал них са мо у пра ва, ко је – не
за бо ра ви мо! – пу не гра ђа ни.

Тро шак чи сти јег ва зду ха, да -
кле, опет тре ба да пла ти ста -
нов ни штво!

За то уоп ште ни је нео збиљ но
пи та ње: а за што се „Ср би ја гас”
не од рек не на пла ћи ва ња при -
кљу чи ва ња?

То већ ра де озбиљ не ком -
па ни је ши ром све та да би при -
ву кле ко ри сни ке. Ло ги ка је ја -
сна: по ве ћа ва њем бро ја ко ри -
сни ка по ве ћа ваш и за ра ду,
толи ко да ти је оно што си
изгу био од у ста ја њем од на -
пла те при кљу чи ва ња не бит но!
Исти на, ком па ни је у све ту ово
морају да ра де јер има ју кон -
ку рен ци ју.

„Ср би ја гас” је мо но по ли ста,
па не мо ра да се тру ди. Али би
др жа ва, као вла сник овог пред -
у зе ћа, мо гла да за рад здра вља
гра ђа на по ву че ова кав по тез.

Уо ста лом, мно го јој се ви ше
ис пла ти да гра ђа ни ма пла ти
при кљу чак за гас не го да их
ка сни је ле чи!

З. Ста ни жан

НА БАВ КЕ

Об но ва во до во да

Град ски во до вод је рас пи сао
јав ну на бав ку за из ра ду про -
јект но-тех нич ке до ку мен та ци -
је за ре кон струк ци ју по сто је -
ћег и из град њу но вог во до во -
да. Реч је о 24 ки ло ме тра во до -
вод не мре же у на се љи ма Утвин
ае ро дром, Вој ло ви ца, бло ко ви -
ма Тип Стан ко и Пе пе ља ре и
цен трал ним ули ца ма Ца ра Ду -
ша на, Све тог Са ве, Мар ка Кра -
ље ви ћа и Вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка.

Во до вод ни си стем у Пан че -
ву се раз ви ја од 1961. го ди не, а
са да има 482 ки ло ме тра во до -
вод не мре же, од че га је 188 у
са мом на се ље ном ме сту Пан -
че ву. У си сте му су три ма ги -
страл на це во во да.

НАСИЉЕ У ПО РО ДИ ЦИ

Пре ту као су пру гу,
секао је но жем!

Наш су гра ђа нин, 33-го ди шњи
Ж. С. ухап шен је због осно ва -
не сум ње да је по чи нио кри -
вич но де ло на си ље у по ро ди -
ци та ко што је сво јој 43-го -
дишњој су пру зи на нео те шке
по вре де.

Он ју је на пао у бли зи ни То -
по ле. Из у да рао ју је ру ка ма по
гла ви и исе као но жем, због че -
га је не срећ на же на на кон збри -
ња ва ња у пан че вач кој бол ни -
ци од мах пре ба че на у Бе о град
и збри ну та на ВМА.

Пан че вач ка по ли ци ја га је
при ве ла у Основ но јав но ту жи -
ла штво, где је са слу шан, по сле
че га му је од ре ђен три де се то -
днев ни при твор. М. Г.

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

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

Та ко са да ко ри сни ци услу -
га За во да „Пан че вац” има ју
при ли ку да су бо том ура де
ул тра звуч ни пре глед аб до -
ме на и ма ле кар ли це, ко ји
оба вља ра ди о лог др Жељ ка
Ко ва че вић из Кли нич ког
цен тра Ср би је.

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

С у  б о  т о м
спе ци ја ли -
стич ке ОРЛ
пре гле де ра -
ди др Го ран
Ми тев ски из
пан че вач ке Оп ште бол ни -
це, ен до кри но ло шке др Гор -
да на Ве љо вић, та ко ђе из Оп -
ште бол ни це, а уро ло шке
њи хов ко ле га из исте уста -
но ве др Не бој ша Та сић. За
пре гле де из обла сти ги не -
ко ло ги је за ду же на је др Ве -
сна Но ви чић Ђо но вић из
До ма здра вља Па ли лу ла.

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

Сва ког рад ног да на у За -
во ду „Пан че вац” мо гу ће је

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

По ред све га на ве де ног, За -
вод „Пан че вац” из два ја се и
по то ме што у хе ма то ло шко-
би о хе миј ској ла бо ра то ри ји
те уста но ве па ци јен ти ве ћи -
ну ве ри фи ко ва них, кон тро -
ли са них и су ми ра них ре зул -
та та мо гу до би ти за све га
сат вре ме на.

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

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по себ -
но он да ка да је нео п ход но
ура ди ти пре гле де и ана ли -
зе на јед ном ме сту и до би ти
ре зул та те што пре. С тим у

ве зи, тре ба
под се ти ти и
на то да се у
За во ду, при -
ме ра ра ди,
све вр сте ле -
кар ских уве -
ре ња из да ју
за мак си -
мал но два
са та.

Као и увек
до са да, и
овог ме се ца
су у За во ду

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

У За во ду се све вр сте
ле кар ских уве ре ња
из да ју за мак си мал но
два са та, а све анал зе
и пре гле ди оба вља ју
се на јед ном ме сту.

НА МАРГИНАМА АЕРОЗАГАЂЕЊА

ДАЈТЕ БЕСПЛАТАН ПРИКЉУЧАК ЗА ГАС!

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН СВЕ ТОГ СА ВЕ

При ред бе с љубављу
Дан великог српског
светитеља свечано
прослављен

Све пан че вач ке основ не и сред -
ње шко ле су на при го дан на -
чин, тра ди ци о нал ним игра ма,
ре ци та ли ма и ске че ви ма о Све -
том Са ви, обе ле жи ле Са вин дан
у по не де љак, 27. ја ну а ра. Tради -
цио нално, јед на пан че вач ка
основ на шко ла би ла је ово го -
ди шњи до ма ћин све ча ног обе -
ле жа ва ња пра зни ка по све ће ног
ли ку и де лу нај ве ћег срп ског
про све ти те ља у Пре о бра жен ској
цр кви. Овог пу та то су би ли ђа -
ци и за по сле ни у ОШ „Иси до ра
Се ку лић”.

Истог да на Цр кве на оп шти на
Пан че во је у Кул тур ном цен тру
одр жа ла Све то сав ску ака де ми ју.
На кон из во ђе ња „Све то сав ске
хим не” у аран жма ну Пан че вач -

ког срп ског цр кве ног пе вач ког
дру штва и хо ра Му зич ке шко ле
„Јо ван Бан дур”, у име до ма ћи на
– Цр кве не оп шти не Пан че во, го -
сте и зва ни це је по здра вио про -
то је реј Ра до слав Ми ла но вић. Ово -
го ди шњу бе се ду је го во рио про -
то је реј-ста вро фор др Дра го мир
Сан до.

У пу ној са ли Кул тур ног цен -
тра Пан че во у умет нич ком де лу
ово го ди шње про сла ве Са вин да -
на уче ство ва ли су драм ски умет -
ни ци Мла ден Ву ко вић (го во рио
бе се ду о Све том Са ви) и Ми ро -
слав Жу жић (бе се да „Срп ској
мај ци” вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли -
ми ро ви ћа), хор Пан че вач ког
срп ског цр кве ног пе вач ког дру -
штва, чла но ви КУД-а „Стан ко
Па у но вић”, хор „Во кал кидс”,
хор Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур” и хор под мла дак Пан че -
вач ког срп ског цр кве ног пе вач -
ког дру штва.

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14 
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.



Ако је, по чу ве ној фло ску ли, исто ри ја учи те љи ца жи -
во та, он да ми очи глед но ни смо до бри уче ни ци, јер
ни смо ни шта на у чи ли из про шло сти. Мо жда је то и
за то што се о то ме пре ма ло го во ри ло. Се ћа ти се жр та -
ва Хо ло ка у ста јед ном го ди шње је ма ло. У на шим исто -
риј ским уџ бе ни ци ма ни је до вољ но ре че но шта је био
Хо ло ка уст, те ка кве је жр тве и по сле ди це оста вио. Но
чи ни се да сва ко вре ме тра жи свој жр тву. Си ту а ци ја у
Евро пи, с ве ли ким по ра стом бро ја ми гра на та, ко ји
тра же мир но ме сто где мо гу да жи ве и за ра де за жи -
вот, ра ђа не ки от пор пре ма њи ма, јер дру га чи је из гле -
да ју, го во ре и по на ша ју се. На та кав на чин се те шко
мо же из гра ди ти ми ран и ста би лан свет ко ји мо же мо
оста ви ти сво јој де ци и уну ци ма. За то се про тив то га
тре ба бо ри ти, да се упо зна мо бо ље из ме ђу се бе. И на -
ци зам је по чео јед ном гру пи цом, да ка жем, исто ми -
шље ни ка, ко ји су у мин хен ској пив ни ци ре кли да им
сме та ју Је вре ји и да су они кри ви за све што не ва ља
на овом све ту. Сто га сма трам да је по зна ва ње про -
шло сти је дан од нео п ход них еле ме на та за бо љу бу -
дућ ност. Ако то про пу сти мо, не зна мо шта нас мо же
оче ки ва ти у бу дућ но сти. У окви ру ве ро на у ке у Бо сни
и Хер це го ви ни тре ба учи ти о свим ре ли ги ја ма, а не
са мо о јед ној.

(Пред сед ник Је вреј ске за јед ни це у БиХ Ја коб Фин -
ци, „Ал џа зи ра Бал канс”, 26. ја ну ар)

* * *
По ра жа ва ју ћа је чи ње ни ца да 2020. но ви нар ке иран -
ске др жав не те ле ви зи је – ри зи ку ју ћи да, ако не из гу бе
гла ву, он да сва ка ко гра ђан ска пра ва – ка жу да су ла -
га ле свој на род, а да у Ср би ји но ви на ри и но ви нар ке,
без има ло гри же са ве сти, во де днев ник ко ји не од ра -
жа ва ни пет по сто оно га што се де ша ва у на шој зе -
мљи. На жа лост, ми по но во жи ви мо у не кој вр сти де -
ве де се тих. Не пу ца се, не уби ја се, али нас мо ре цр не
слут ње. Али но ви нар ска сце на је ипак жи ла ва. То је
ваљ да оста ло од оних де ве де се тих го ди на. Мно ги од
та да шњих хра брих но ви на ра су и да ље у про фе си ји, а
по себ но ра ду је да има до ста мла ђих но ви на ра ко ји
ис тра жу ју ко руп ци о на шке афе ре и чу ва ју образ про -
фе си је. То бу ди на ду да ни је све про па ло и да се јед -
ног да на ста ње мо же нор ма ли зо ва ти.

(Но ви нар Жељ ко Бо дро жић, Ра дио „Сло бод на Евро -
па”, 26. ја ну ар)

* * *

* * *
Со ци јал на, кла сна бор ба тра ди ци о нал но се од ви ја ла
из ме ђу вла сни ка ка пи та ла и рад ни ка. Ме ђу тим, мо -
дер ни ка пи та ли зам ство рио је дру га чи је ме сто, ат -
мос фе ру где рад ни ци не ста ју, бле де… Свет се сма њу -
је, на де лу је гло ба ли за ци ја, кул ту ре се тран сфор ми -
шу, а со ци јал ни јаз по ста је огро ман. У све ту се до га ђа
но ви кон фликт... Но ве ге не ра ци је се бо ре про тив оно -
га што смо са гра ди ли. Ка пи та ли зам је био ста ри на -
чин, по ку шај вла да ви не све том, па је 1989, ка да је пао
Бер лин ски зид, ста ри свет ре као: океј, не по сто ји дру -
ги си стем за про грес, за сло бо ду, са мо ка пи та ли зам,
цир ку ла ци ја до ба ра. Са да гле да мо тај си стем ко ји ви -
ше ни је одр жив за то што ква ри ре сур се, ге не ри ше но -
ве кон флик те и но ве не сре ће, док уни шта ва пла не ту.
Из тог раз ло га мо ра мо ап со лут но да се про ме ни мо
ако же ли мо да пре жи ви мо.

(Ре ди тељ Па о ло Вир ци, „Да нас”, 25. ја ну ар)

* * *
На ша де мо кра ти ја је бо ле сна... Ва жно је са мо ка да
ће мо кре ну ти пу тем опо рав ка ин сти ту ци ја и пу тем
без ре зер вног спро во ђе ња за ко на. На ше дру штво је у
по ли тич кој кри зи од оног тре нут ка ка да је пре ста ло
да има ди ја ло га у пар ла мен ту, от кад су по че ла озбиљ -
но да се уру ша ва ју пра ви ла на ме сту где би тре ба ло да
се раз го ва ра о кључ ним прав ним ак ти ма ко је јед на
др жа ва усва ја. Из бо ри су ве о ма зна чај ни и на из бо ри -
ма се ме ња бу дућ ност јед не зе мље, али све за ви си од
то га ко ли ко гра ђа ни има ју при ли ку да сло бод но уче -
ству ју на из бо ри ма, као и ко ли ко њи хо ви пред став ни -
ци мо гу да про мо ви шу сво је иде је.

(Про грам ски ди рек тор „Цр те” Ра ша Не дељ ков, „Да -
нас”, 24. ја ну ар)

* * *
Ми да нас не ма мо ин сти ту ци је, али оне има ју нас и у
то ме је глав ни про блем, јер је до шло до њи хо вог оту -
ђе ња од гра ђа на... Оне су из гу би ле сво ја основ на свој -
ства и, у том сми слу, оне ви ше ни су ни ка кви сер ви си
дру штва, већ ме ха ни зми умрт вља ва ња сва ког об ли ка
по ли тич ког жи во та и по ли тич но сти, ко ја се као у не -
кој ан ти у то пи ји мар ки ра као глав но са гре ше ње.

(Пи сац Са ша Илић, до бит ник НИН-ове на гра де,
„Блиц”, 28. ја ну ар)

4 ПОЛИТИКА
Петак, 31. јануар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

КОНЦЕПТ

НА СТА ВЉЕ НА АК ЦИ ЈА „ЗА СА ДИ ДР ВО”

На Ми си но вих 
120 сад ни ца

Код Хра ма Све тог Са ве на Ми -
си, 25. ја ну а ра, Град Пан че во је
у са рад њи и ко ор ди на ци ји с
ЈKП-ом „Зе ле ни ло” на ста вио ак -
ци ју са ђе ња сад ни ца ту ја, цр ног
бо ра и ја во ра с ци љем озе ле ња -
ва ња и по шу мља ва ња град ских
по вр ши на. За са ђе но је 120 кли -
ца раз ли чи тих вр ста др ве ћа, а
крај њи циљ ак ци је је но вих укуп -
но 3.000 сад ни ца, али и до дат -
них 5.000 у ве тро за штит ним по -
ја се ви ма око гра да у на ред них
не ко ли ко ме се ци. По ред по ме -
ну тих вр ста, би ће по са ђе не и
бре зе, ја се но ви, ли пе и пла тани.

Ак ци ји „За са ди др во” при -
дру жи ли су се по зо ри шни ре -
ди тељ Вла дан Ђур ко вић, сликар

Вук Вуч ко вић и глу мац Ми -
лен ко Па влов, а по но во су свој
до при нос да ли и гра до на чел -
ник Са ша Па влов, чла но ви
Град ског ве ћа, по зна ти умет -
ни ци, спор ти сти, вр ши о ци јав -
них функ ци ја и гра ђа ни.

Гра до на чел ник Па влов је ре -
као да је ова ак ци ја ве о ма бит -
на, јер је озе ле ња ва ње гра да
пла ни ра но као крат ко роч на ме -
ра у Пла ну за шти те ква ли те та
ва зду ха гра да Пан че ва, и до -
дао да се ра ди о ства ра њу „но -
вих плу ћа гра да, ки се о ни ка, бу -
дућ но сти”, од но сно да ће то
по мо ћи да се „у знат ној ме ри
по бољ ша ква ли тет жи вот не сре -
ди не у гра ду”.

ДРУ ГА ФА ЗА ПРО ЈЕК ТА

Упра вља ње људ ским
ре сур си ма

Пред став ни ци Град ске упра ве
и кон сул тант ски тим одр жа ли
су 22. ја ну а ра у на шем гра ду
са ста нак на ко ме је пред ста -
вље на дру га фа за про јек та
„Упра вља ње људ ским ре сур си -
ма у ло кал ној са мо у пра ви”.
Ово ме је прет хо ди ла – 11. де -
цем бра 2019. го ди не у окви ру
47. скуп шти не Стал не кон фе -
рен ци је гра до ва и оп шти на
(СКГО) у Цен тру „Са ва” – це -
ре мо ни ја уру че ња Ме мо ран ду -
ма о раз у ме ва њу и са рад њи чи -
ји су пот пи сни ци Ми ни стар -
ство др жав не упра ве и ло кал -
не са мо у пра ве, Са вет Евро пе и
иза бра не ло кал не са мо у пра ве

ко ји ма је до де ље на по др шка у
окви ру за јед нич ког про јек та ЕУ
и Са ве та Евро пе с ци љем да -
љег раз во ја си сте ма упра вља -
ња људ ским ре сур си ма на ло -
кал ном ни воу.

Та да су и по себ но ди зај ни -
ран пла кат пот пи са ли пр ви љу -
ди ло кал них са мо у пра ва, ре -
сор ни ми ни стар, шеф ми си је
Са ве та Евро пе у Бе о гра ду, шеф
де ле га ци је Европ ске уни је у Ре -
пу бли ци Ср би ји и ге не рал ни
се кре тар СКГО-а. Им пле мен -
та ци ја па ке та по др шке у пе де -
сет ло кал них са мо у пра ва тра је
у пе ри о ду од но вем бра 2019.
до мар та 2021. го ди не.

ДО ПУ НА ТЕК СТА „ДА НАС ЈЕ СИ, СУ ТРА НИ СИ – НА ВЛА СТИ”

И „Је дин стве на Ср би ја” у гра ду
У тек сту ко ји смо об ја ви ли у
про шло не дељ ном бро ју на дру -
гој стра ни, под на сло вом „Да -
нас је си, су тра ни си – на вла -
сти”, по сто ји не на ме ран про -
пуст. На и ме, на бра ја ју ћи све
по ли тич ке пар ти је ко је има ју
или не ма ју пан че вач ки

градски од бор, ни смо по ме -
ну ли „Је дин стве ну Ср би ју”
Дра га на Мар ко ви ћа Пал ме.

За то, Ра до ван Сто иљ ко вић
је пот пи сао пи смо ко је је донео
у на шу ре дак ци ју у ко ме сто ји
да смо „по ме ну ли све стран ке
сем ’Је дин стве не Ср би је’

Панчево”. При хва та мо су ге -
сти ју и из ви ња ва мо се чи та о -
ци ма због ома шке. Ина че, кан -
це ла ри ја „Је дин стве не Ср би је”
ви ше ни је на ста ром ме сту: са -
да је на адре си Др Све ти сла ва
Ка са пи но ви ћа 3 и отво ре на је
од 10 до 13 са ти.

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈА ОСВЕ ТЉЕ ЊА 
И КАДРОВСКЕ ПРО МЕ НЕ

Сед ни ца Скуп шти не гра да Пан -
че ва, че тр де се та у овом са зи -
ву, одр жа на је 28. ја ну а ра. Ни -
су јој, по оби ча ју, при су ство ва -
ли опо зи ци о ни од бор ни ци, па
је за вр ше на екс пре сно, уз са мо
је дан из ла зак за го вор ни цу ка -
да је за ме ник гра до на чел ни ка
Пре драг Жив ко вић обра зла гао
пр ви ово го ди шњи ре ба ланс
град ског бу џе та.

На днев ном ре ду је би ло три -
на ест та ча ка, а по ред по ме ну -
те из ме не у град ској ка си, пред -
став ни ци скуп штин ске ве ћи не
усво ји ли су три ка дров ске од -
лу ке и, као нај ва жни ју, ону што
се ти че јав но-при ват ног парт -
нер ства у ве зи с по ди за њем
град ског осве тље ња на ви ши
ни во.

Кре дит за уре ђе ње ке ја

Про грам ра да Скуп шти не гра -
да за 2020, ко ји се не раз ли ку -
је од оних до но ше них на прет -
ход ним пр вим сед ни ца ма у ка -
лен дар ској го ди ни, усво јен је
са че тр де сет јед ним гла сом „за”.

По том је Жив ко вић, ко ји је
у Град ском ве ћу за ду жен за фи -
нан си је, ре као да би у град ској
ка си тре ба ло да се ме ња струк -
ту ра при хо да и при ма ња, од -
но сно рас хо да и из да та ка. Уку -
пан из нос пла ни ра них при хо -
да оста је исти – не што ви ше
од 5,8 ми ли јар ди ди на ра, а раз -
лог за ре ба ланс је ускла ђи ва ње
са чла ном За ко на о бу џет ском
си сте му ко ји на ла же ло кал ној

са мо у пра ви што има на ме ру
да се кре дит но за ду жи да спу -
сти бу џет ски де фи цит ис под
де сет од сто. Да би се до шло до

ни воа ко ји за кон на ла же (у пан -
че вач ком слу ча ју то је 9,94 од -
сто), од бор ни ци су при хва ти -
ли пред лог Ве ћа ка ко да се из -
ме ни бу џет ска струк ту ра.

Кре ди ти за 2020. го ди ну би -
ће ис ко ри шће ни за уре ђе ње
град ског ке ја.

Ме ре за уште ду енер ги је

Град ска власт је да ла са гла -
сност на на црт уго во ра о јав -
но-при ват ном парт нер ству за
вр ше ње услу га ре кон струк ци је
и мо дер ни за ци је си сте ма јав -
ног осве тље ња при ме ном ме ра
за уште ду енер ги је LED тех но -

ло ги јом на те ри то ри ји Пан че -
ва и де вет се ла.

При ват ни парт не ри Гра да у
овом ва жном по слу би ће не ко -
ли ко ком па ни ја из Ру си је, као
и две до ма ће фир ме, од ко јих
је јед на пан че вач ка, а овла шће -
ни члан гру пе по ну ђа ча – но -
си лац по сла је сте мо сков ски

„БЛ груп”. Њи хо ва по ну да је
би ла и је ди на по сле јав ног по -
зи ва Гра да Пан че ва. Пр во бит -
ни усло ви ни су ис пу ње ни, па
се то ком пре го во ра ис кри ста -
ли са ла по ну да ка кву је Град -
ско ве ће при хва ти ло и ко ју ће
гра до на чел ник Са ша Па влов
пот пи са ти.

У пра те ћој до ку мен та ци ји је
на ве де но да јав но-при ват но
парт нер ство под ра зу ме ва ин -
ста ли ра ње си сте ма сна ге од
2.561 ки ло ва та, с го ди шњом
по тро шњом енер ги је од 10,3
ми ли о на ки ло ват-са ти. На го -
ди шњем ни воу пла ни ра ни су

тро шко ви елек трич не енер ги -
је у ви си ни од 84,7 ми ли о на
ди на ра, а одр жа ва ње ће ко шта -
ти 26 ми ли о на ди на ра. Про це -
ње на вред ност јав не на бав ке је
1,4 ми ли јар де ди на ра. Пр вих
по ла го ди не тра ја ће при прем -
ни пе ри од за спро во ђе ње уго -
во ра с при ват ним парт не ри ма,
а по том по чи ње рок од пет на -
ест го ди на екс пло а та ци је.

При ват ни ци ће сво ја по чет -
на ула га ња ис пла ћи ва ти пре у -
зи ма њем одр жа ва ња са мог си -
сте ма.

Но ви ди рек то ри

Од бор ни ци су за тим при хва -
ти ли из ме не Про гра ма по сло -
ва ња ЈП-а ГСА за ову го ди ну и
усво ји ли Про грам ра да и фи -
нан сиј ски план Ту ри стич ке ор -
га ни за ци је Пан че ва за 2020.

На ред су он да до шле ка -
дров ске из ме не. Сла ве Бо ја џи -
ев ски, ди пло ми ра ни ин же њер
ар хи тек ту ре из Ба нат ског Но -
вог Се ла, име но ван је за ди рек -
то ра ЈП-а „Ур ба ни зам” у на ред -
не че ти ри го ди не по што му је
ис те као в. д. ман дат. Ја сми ни
Ву јо вић је та ко ђе ис те као ман -
дат вр ши о ца ду жно сти ди рек -
то ра у За во ду за за шти ту спо -
ме ни ка кул ту ре, а исти та кав
ста тус на истом ме сту сле де -
ћих го ди ну да на има ће Гро зда -
на Ми лен ков, ди пло ми ра ни ет -
но лог-ан тро по лог из Пан че ва.

Вла да ју ћа ве ћи на је раз ре ши -
ла ду жно сти до са да шњег в. д.
ди рек то ра До ма омла ди не ма -
ги стра еко но ми је Алек сан дра
Фар ка ша, а но ви вр ши лац ду -
жно сти пр вог чо ве ка „омла дин -
ске ку ће” је Ср ђан Ни ко лић.

Да та са гла сност на на црт угово ра о 
јав но-приват ном парт нерству за вр ше ње услу га
ре кон струк ци је си сте ма јав ног осветље ња

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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ДО ЛА ЗЕ ХЛАД НИ ДА НИ

Ва жан је ква ли тет ди зе ла
СЕД МО ДНЕВ НИ ОД МОР 

О ТРО ШКУ ГРА ДА

Та лен то ва ни
ђа ци на 

Див чи ба ра ма

НИС је спрем но до че као зи му – по -
ру чу ју из на ше нај ве ће нафт не ком -
па ни је. Вла сни ци ма во зи ла на ди зел-
по гон на бен зин ским ста ни ца ма „НИС
Пе тро ла” и „Га спро ма” на рас по ла га -
њу су ди зел-де ри ва ти до ма ће про из -
вод ње с по бољ ша ним ни ско тем пе ра -
тур ним ка рак те ри сти ка ма, ко ји пру -
жа ју оп ти мал ну функ ци о нал ност и на
нај ни жим спољ ним тем пе ра ту ра ма.
Ка ко ка жу струч ња ци, зим ски ре жим
во жње мо же да за бри не во за че то ком
хлад них да на, на ро чи то вла сни ке ау -
то мо би ла ко ји ко ри сте ди зел као по -
гон ско го ри во. За раз ли ку од мо тор -
ног бен зи на, у ди зел-де ри ва ту мо же
до ћи до фор ми ра ња кри ста ла па ра -
фи на, за му ће ња и згу шња ва ња, што
за по сле ди цу мо же има ти бло ки ра ње
до то ка го ри ва и не мо гућ ност стар та
и ра да мо то ра. Ка ко би се спре чи ла
евен ту ал на ште та, они пре по ру чу ју
упо тре бу ди зел-де ри ва та с по бољ ша -
ним ни ско тем пе ра тур ним ка рак те ри -
сти ка ма.

У НИС-у на во де да се у Ра фи не -
ри ји наф те Пан че во то ком зим ских
ме се ци про из во ди ви со ко ква ли те тан
евро ди зел са уна пре ђе ном тач ком
фил тра бил но сти, чи ме се обез бе ђу -
је оп ти мал на функ ци о нал ност во зи -
ла и на зим ском ми ну су. Исто вре -
ме но, на свим НИС-овим пум па ма
мо гу ће је до пу ни ти ре зер во ар ди зел-

-го ри вом ко је са др жи ком плек се ади -
ти ва ко ји обез бе ђу ју по бољ ша не пер -
фор ман се мо то ра и на тем пе ра ту ра -
ма до ми нус 30 сте пе ни. Реч је о
пре ми јум „G-Drive Diesel” де ри ва ту,
ко ји у по ре ђе њу са стан дард ним
евроди зе лом, за хва љу ју ћи фор му ли
обо га ће ној ади ти ви ма, пру жа си гу -
ран старт, ве ћу сна гу и ста бил ни ји
рад мо то ра и на де бе лом зим ском
ми ну су.

Док је по у зда ност ау то мо би ла на
ди зел-по гон и да ље ак ту ел на те ма за

во за че у хлад ним ме се ци ма, до ма ћи
про из во ђач го ри ва ис ти че да за њи -
хо ве по тро ша че не ма зи ме ка да је реч
о ква ли те ту го ри ва. Из ме ђу оста лог,
по шту ју ћи стро ге про це ду ре о кон -
тро ли ква ли те та про из во да, у НИС-у
на во де да се кон тро ла ква ли те та де -
ри ва та из Ра фи не ри је наф те Пан че во
оба вља сва ко днев но – од ре зер во а ра
у Ра фи не ри ји и скла ди шта го то вих
про из во да па све до крај њег по тро -
ша ча, од но сно бен зин ских ста ни ца
ком па ни је.

ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

Просветари чекају 
одлуку Владе

У пан че вач ким шко ла ма је за вр -
ше но при ку пља ње по да та ка о упра -
жње ним рад ним ме сти ма ра ди до -
би ја ња са гла сно сти за рас пи си ва -
ње кон кур са на нео д ре ђе но вре ме
у основ ним и сред њим шко ла ма.
Шко ле су, по упут ству ко је је са -
чи ни ло Ми ни стар ство про све те,
има ле рок до че тврт ка 30. ја ну а ра
да тра же не по дат ке до ста ве над -
ле жној школ ској упра ви. У на ред -
ном пе ри о ду Рад на под гру па при
Школ ској упра ви Зре ња нин за пра -
ће ње ан га жо ва ња за по сле них у
обра зо ва њу, у скла ду са за ко ном,
про ве ри ће до ста вље не по дат ке и
за не спор на рад на ме ста да ва ће
са гла сност. Ко нач ну од лу ку до -
неће Ко ми си ја Вла де Ре пу бли ке
Ср би је.

Над ле жна школ ска упра ва са -
гла си ће се са мо за рад на ме ста ко -
ја су упра жње на у пе ри о ду од 1. ја -
ну а ра 2016. до 31. де цем бра 2017.
и за ко ја на ли ста ма тех но ло шких
ви шко ва и ли ца с не пот пу ним рад -
ним вре ме ном не ма на став ни ка и
про фе со ра ко ји мо гу да пре у зму
те ча со ве.

ПО КЛОН ЗА СВЕ ТОГ СА ВУ

Ру си до ни ра ли 
па ти ке „Спо мен ку”

Шти ће ни ци До ма за де цу и омла -
ди ну без ро ди тељ ског ста ра ња „Спо -
ме нак”, на кон не ко ли ко ко ра ка у
но вим па ти ка ма ко је су до би ли на
по клон за Све тог Са ву, из ра зи ли
су ве ли ко за до вољ ство и за хвал -
ност до на то ри ма.

По кло не им је уру чи ла ком па -
ни ја „Га спром енер го хол динг Ср -
би ја ТЕ –ТО Пан че во”, ко ја на те -
ри то ри ји на шег гра да гра ди пр ву
пар но-га сну тер мо е лек тра ну –то -
пла ну у Ср би ји.

– У Ру си ји по сто ји ле па тра ди -
ци ја да пред у зе ћа по ма жу до мо -
ви ма за не збри ну ту де цу. Та ко и
на ша ру ска ком па ни ја ко ја оба вља
сво ју де лат ност у Ре пу бли ци Ср -
би ји же ли да одр жи та кву тра ди -
ци ју и уру чи по кло не ва шим шти -
ће ни ци ма – ис та као је у свом по -
здрав ном го во ру ди рек тор те ком -
па ни је Алек сан дар Вар нав ски.

Сва ки де чак и де вој чи ца, њих
пре ко три де сет, до би ли су свој
пар обу ће ре но ми ра ног свет ског
про из во ђа ча спорт ске опре ме. Ква -
ли тет не па ти ке су де ци нај по треб -
ни је, с об зи ром на то да се шти -
ће ни ци „Спо мен ка” спор том ба ве
ра до и че сто. Фуд бал, ба скет „три
на три”, сто ни те нис, ве жбе на
стру ња ча ма, ве жбе на тре на жним
спра ва ма – сва ко де те иза бра ло
је у До му спорт по свом уку су.
Осим то га, тим „Спо мен ка” сва ке
го ди не уче ству је на тур ни ру у
малом фуд ба лу, на ко јем се над -
меће са еки па ма до мо ва из це ле
Ср би је.

Све у све му, леп гест, а „Спо ме -
нак” са да мо же хра бро да отво ри
спорт ску се зо ну 2020.

БУ ЏЕТ ГРА ДА

За по вла сти це 
40 ми ли о на

За јав ни град ски и при град ски
пре воз у 2020. го ди ни ре ба лан сом
град ског бу џе та на ме ње но је 295
ми ли о на ди на ра. На суб вен ци је
при ват ним ком па ни ја ма оти ћи ће
210 ми ли о на, а за ре гре си ран пре -
воз уче ни ка, сту де на та и по влашће -
них ка те го ри ја опре де љу је се до -
дат них 40 ми ли о на ди на ра. Оста -
так од укуп не су ме, око 45 ми ли о -
на, до би ће АТП, град ско јав но ко -
му нал но пред у зеће.

Исти на је да све ли чи на хо рор: по ја -
вљу је се ви рус ко ји на уч ни ци ни кад
ра ни је ни су ви де ли. Не зна ју ода кле
је до шао, али от ка ко је кра јем де цем -
бра от кри вен у Ки ни, ра ши рио се пре -
ко тре ћи не пла не те. Чи та ви гра до ви
се огра ђу ју жи цом и чу ва ри ма, њи хо -
ви ста нов ни ци се ста вља ју у ка ран -
тин, али не вре ди – епи де ми ја се ши -
ри! Број мр твих ра сте!

Али ово ни је хо ли вуд ски филм. У ре -
ал ном жи во ту до вољ но је са мо до бро
опра ти ру ке и на ста ви ти жи вот да ље!

„Не мој те да па ни чи те, уко ли ко ни -
сте пла ће ни за то”, пре не ле су свет -
ске аген ци је из ја ву епи де ми о ло га
Брен до на Бра у на са углед ног Ка ли -
фор ниј ског уни вер зи те та, ко ји је до
са да про у ча вао мно ге смр то но сне епи -
де ми је.

„Ме ди цин ски рад ни ци мо ра ју да
бу ду спрем ни, а др жа ве да им оси гу -
ра ју сва нео п ход на сред ства у слу ча ју
да ства ри кре ну нео че ки ва ним то ком,
као и да ста нов ни штву пру же тач не
по дат ке о си ту а ци ји... Али сви оста -
ли, сло бод но ди ши те!”, ка зао је овај
струч њак.

На уч ни ци су од пр вог ре ги стро ва -
ног слу ча ја за ра зе до са да ус пе ли да
утвр де да је овај ко ро на ви рус „ро ђак”
иза зи ва ча SARS-а и MERS-а, бо ле сти
ко је су про у зро ко ва ле сто ти не смр ти
у све ту.

Али ве ћи на ви ру са из ове фа ми ли је
не иза зи ва ни шта те же од пре хла де.

По ред љу ди,
ко ро на ви ру си ма
се мо гу за ра зи -
ти кра ве, сви ње, мач -
ке, ко ко шке, ка ми ле,
ши шми ши и дру ге
жи во ти ње. Ве ћи на
пр вих жр та ва но ве епи де ми је бо -
рави ла је на ве ли кој пи ја ци жи вих
жи во ти ња у ки не ском гра ду Ву ха ну,
па се прет по ста вља да је ту ви рус с
не ке жи во ти ње „пре ско чио” на чо -
ве ка. Кад су струч ња ци ис пи та ли
структуру ви ру са, на и шли су на ње -
гов део ко ји код чо ве ка ни кад ра ни -
је ни је уста но вљен. То зна чи да љу -
ди ни су мо гли да раз ви ју при род ни

иму ни тет пре ма
овом ко ро на ви ру -
су. На сре ћу, из -
гле да да код мла -
дих и здра вих љу -

ди он иза зи ва са мо бла ге симп то ме.
Ве ћи ну смрт них слу ча је ва чи не љу -
ди ста ри ји од пе де сет, прет ход но бо -
ле сни или осла бље ног иму но ло шког
си сте ма.

„За сад не ма до ка за да је ово опа -
сни је од гри па. Ве ћи на обо ле лих уз
про сеч ну ме ди цин ску не гу би ће до -
бро по сле из ве сног вре ме на”, по ру -
чи ли су ис тра жи ва чи с Хар вар да.

КО РО НА ВИ РУС – ОНО ШТЕ НЕ ЗНА МО И ШТО СМО МИ СЛИ ЛИ ДА ЗНА МО

ЉУ ДИ, ДИ ШИ ТЕ СЛО БОД НО! НЕ МА ДО КА ЗА
ДА ЈЕ ОВО ОПА СНИ ЈЕ ОД ГРИ ПА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НЕМА ЗА РА ЗЕ 

ПРЕКО ИН ТЕР НЕ ТА

По след њих да на на дру штве ним

мре жа ма мо же се про чи та ти да се

ко ро на ви рус мо же пре не ти и пу тем

пред ме та на ру че них са ино стра них

сај то ва за ку по ви ну. Али епи де ми -

о ло зи ка жу да ипак ни је то ли ко от -

по ран да би мо гао да оп ста не то -

ком тран спор та ро бе из Ки не до

на ше зе мље.

Бо лест мо же да се пре не се са

сит них гло да ра, с ко кош јих и дру -

гих ја ја жи ви не. Ка да би се те на -

мир ни це тран спор то ва ле, он да би

по сто ја ла опа сност – ка жу они.

Ре ал ну опа сност пред ста вља са мо

осо ба ко ја је до пу то ва ла из Ки не

ако се та мо за ра зи ла ко ро на ви ру -

сом, а по том до пу то ва ла у Ср би ју

при вид но здра ва док је ви рус у

ин ку ба ци ји.

ДЕ ТАЉ НЕ ПРЕ ПО РУ КЕ „БА ТУ ТА”

Ин сти тут за јав но здра вље „Ми лан

Јо ва но вић Ба тут” из дао је пре по -

ру ку гра ђа ни ма Ср би је да от ка жу

или од ло же пу то ва ње у Ки ну. Уко -

ли ко то ипак не мо гу да учи не,

пре по ру чу ју се сле де ће ме ре:

– из бе га ва ње кон так та са осо ба -

ма ко је има ју зна ке ре спи ра тор не

ин фек ци је;

– из бе га ва ње бо рав ка тамо где

је ве ли ки број осо ба;

– по ја ча на и че ста хи ги је на ру ку

(пра ње во дом и са пу ном нај ма ње

два де сет се кун ди или, ако то ни је

мо гу ће, ко ри шће ње ал ко хол них ге -

ло ва за дез ин фек ци ју ру ку, на ро -

чи то на кон кон так та са обо ле лим

осо ба ма или бо рав ка у по тен ци јал -

но угро же ном под руч ју);

– мо же се пре по ру чи ти но ше ње

ма ски пре ко уста и но са уко ли ко

се бо ра ви у про сто ру где су ма сов -

на оку пља ња (ае ро дро ми, же ле -

зни це, ау то бу ске ста ни це, град ски

или ме ђу град ски пре воз...);

– при др жа ва ње ме ра за шти те од

пре но ше ња ин фек ци ја код свих

осо ба ко је осе те симп то ме ин фек -

ци је ор га на за ди са ње (ре спи ра тор -

на ети ке ци ја – одр жа ва ње ра сто ја -

ња од дру гих осо ба, по кри ва ње

уста и но са при ли ком ка шља ња и

ки ја ња па пир ним ма ра ми ца ма или

гар де ро бом, че сто пра ње ру ку);

– из бе га ва ње кон та ка та са жи -

вим или мр твим ди вљим и до ма -

ћим жи во ти ња ма;

– пут ни ци ко ји до ла зе из за хва -

ће ног под руч ја, уко ли ко има ју зна -

ке ин фек ци је ор га на за ди са ње,

тре ба да се обра те свом ле ка ру, уз

на по ме ну о пу то ва њу.

КОЈИ СУ СИМП ТО МИ

По чи ње на зе бом, 
а ни је оби чан грип

Ко ро на ви ру си чи не ве ли ку гру пу и
уо би ча је но се ши ре ме ђу жи во ти -
ња ма. Ме ђу тим, мо гу да се ши ре и
са жи во ти ња на љу де.

Но ви ки не ски ко ро на ви рус је за ра -
зио ви ше од 1.500 љу ди от ка ко је
от кри вен. Мо же да иза зо ве упа лу
плу ћа – симп то ми су та да ја ке те -
го бе при ди са њу и по вре де на плу -
ћи ма. Оно што нај ви ше пла ши, то
је што не ре а гу је на ан ти би о ти ке.

Симп то ми ко ро на ви ру са

Ови ви ру си иза зи ва ју сла бе до уме -
ре не те го бе у гор њим ди сај ним пу -
те ви ма, та ко да ли че на обич ну
пре хла ду. То зна чи да поч не да цу -
ри нос, ја вља се бол у гр лу, мо жда
и гла во бо ља и гро зни ца и тра је не -
ко ли ко да на.

Ме ђу тим, код осо ба са сла би јим
иму ни те том, код ста ри јих љу ди и
ма ле де це, по сто ји мо гућ ност да
овај ви рус за хва ти ни же ди сај не
ор га не. Та да се мо гу раз ви ти озбиљ -
ни је бо ле сти, као што су упа ла плу -
ћа или брон хи тис.

Не ки ко ро на ви ру си мо гу да бу ду
смр то но сни за љу де, ка кав је био
SARS, от кри вен пр ви пут у ју жној
Ки ни. Он иза зи ва ре спи ра тор не те -
го бе, али и ди ја ре ју, от ка зи ва ње бу -
бре га и про бле ме с ди са њем.

MERS је та ко ђе ко ро на ви рус, а
пр ви пут је от кри вен на Бли ском
ис то ку 2012. го ди не. Те го бе с ди -
сај ним ор га ни ма би ле су ве о ма
озбиљ не, па је код чак тре ћи не обо -
ле лих за бе ле жен смрт ни ис ход.

Ле че ње

За ко ро на ви рус не по сто ји по себ но
ле че ње. У ве ћи ни слу ча је ва симп -
то ми про ла зе са ми од се бе. Па ци -
јент тре ба да се од ма ра, спа ва и
узи ма мно го теч но сти. Ме ђу тим,
истог тре нут ка кад симп то ми пре -
ђу гра ни цу обич не пре хла де тре ба
се ја ви ти ле ка ру.

Пре вен ти ва

За сад не ма вак ци не про тив по ро ди -
це ко ро на ви ру са, а у то ку су те сти -
ра ња вак ци не на ви рус MERS. Пре -
по ру чу ју се ја ча ње иму ни те та и ре -
дов не ме ре хи ги је не, као и уо би ча -
је не ме ре за за шти ту од ин фек ци ја.

По ла зни ци Ре ги о нал ног цен тра за та -
лен те „Ми хај ло Пу пин” от пу то ва ли
су уто рак, 28. ја ну а ра, на за слу же ни
од мор у пан че вач ко од ма ра ли ште на
Див чи ба ра ма. Бес пла тан бо ра вак осам -
де сет ше сто ро нај та лен то ва ни је де це
фи нан си ра Град Пан че во, а за пут и
сме штај је из дво је но 43 ми ли о на ди -
на ра из бу џе та.

Пу то ва ње на Див чи ба ре ујед но је
на гра да за успех и за ла га ње уче ни ка
ко ји вред но ра де и по сти жу из у зет не
ре зул та те. То ком бо рав ка би ће им
обез бе ђе на и при прем на на ста ва за
так ми че ња ко ја им пред сто је у на -
ред ном пе ри о ду.

Тра ди ци о нал но пан че вач ка ло кал -
на са мо у пра ва омо гу ћа ва та лен то ва -
ним уче ни ци ма бес пла тан од ла зак на
Див чи ба ре.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Је сте ли зна ли да ко жа има
две за штит не ба ри је ре? Пр ва
је ли пид на ба -
ри је ра, а дру га
жи ви еко си стем
на по вр ши ни ко -
же (ми кро би ом).

Ко жа про из -
во ди ма трикс
са ста вљен од
есен ци јал них
ли пи да, ко ји
окру жу је мр тве
ће ли је ко же,
кор не о ци те, на њи хо вој по -
вр ши ни и на тај на чин фор -
ми ра фи зич ку ба ри је ру ко ја
шти ти од спо ља шњих ути ца -
ја. Ли пи ди та ко ђе по ма жу у
за др жа ва њу вла ге и чи не ко -
жу бо љим до ма ћи ном за до -
бре бак те ри је.

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

Шта је ми кро би ом коже?

Траг

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ким је са мо ни кла биљ ка, ма да се у

по след ње вре ме све ви ше га ји у вр -

то ви ма и на њи ва ма. Пре све га спа -

да у за чин ске биљ ке, али има и ви -

ше стру ка ле ко ви та свој ства – по го -

то во цр ни ким. Ис точ ни на ро ди су

за цр ни ким го во ри ли да ле чи све

бо ле сти осим смр ти.

Ким ја ча же лу дац, под сти че ва ре ње хра не, про из вод њу хор мо на

и из ба ци ва ње мо кра ће. По зи тив но де лу је на бо ле сти плу ћа, ко жна

обо ље ња и те шко ће иза зва не аст мом, а до бар је и за ја ча ње иму ни -

те та. Же не по себ но тре ба да га ко ри сте јер уми ру је гр че ве ма те ри це,

олак ша ва бо ло ве при ли ком по ро ђа ја, а за вре ме до је ња под сти че

про из вод њу мле ка. На ро чи то до бре ре зул та те по ка зу је код де це обо -

ле ле од брон хи ти са, аст ме, ра зних алер ги ја и ати пич ног ек це ма.

Нај зна чај ни ји про из вод цр ног ки ма је уље ко је се до би ја

хлад ним це ђе њем зре лих се мен ки и у се би са др жи сто ти нак ак тив -

них суп стан ци. Уље цр ног ки ма пре по ру чу је се као до да так са ла та ма

и за пре ли ва ње већ го то ве хра не.

Чај про тив брон хи ти са и аст ме мо же те на пра ви ти та ко што ће -

те јед ну ка ши ку цр ног ки ма, јед ну ка ши чи цу ка ми ли це и по ла ка ши -

чи це ани са уме ша ти у јед ну шо љу вре ле во де. Оста ви те да од сто ји

де сет ми ну та, про це ди те, за сла ди те ме дом и пиј те не ко ли ко пу та

днев но.

Ево и од лич ног си ру па про тив аст ме: по ме шај те јед ну ма лу ка -

ши ку усит ње ног цр ног ки ма, два из дро бље на че на бе лог лу ка и две

ка ши ке ме да. Сва ког ју тра, у пе ри о ду од три не де ље, на пра зан сто -

мак узми те по ка ши чи цу си ру па.

Моћ цр ног 
ки ма

Ми кро би о мом се сма тра
скуп ми кро ор га ни за ма (бак -
те ри ја, гљи ви ца, пле сни, ви -
ру са) ко ји нор мал но жи ве у
или на људ ској ће ли ји. Ме -
ди ци на је са гле да ла зна чај
про би о ти ка (до брих бак те ри -
ја) по след њих го ди на. Да нас
нај но ви ја са зна ња до во де до
по тре бе да се ми кро би от ска
кул ту ра ко же уна пре ди и да
се на тај на чин оја ча ње на за -
штит на ба ри је ра.

Дер ма то ло шка ис тра жи ва -
ња от кри ва ју за штит ну при -
ро ду ми кро би о ма ко же, са -
ста вље ног од ми ли јар ди бак -
те ри ја ко је жи ве у и на ње му.
Здра вље и при ја тан осе ћај ко -
же ве о ма за ви се од ових до -

брих ми кро би -
о ма, ко ји по ма -
жу у ре гу ла ци -
ји уну тра шњих
про це са у ко жи.

Ка ко би нам
за штит на ба ри -
је ра ко же би ла
здра ва и са мим
тим нам омо гу -
ћи ла леп из -
глед, ја ко је

бит но да пра вил но чи сти мо
ли це, а не да га ису шу је мо
агре сив ним сред стви ма за
хиги је ну. Бит но је да ко ри -
сти мо ква ли тет не и од го ва -
ра ју ће кре ме и да ре дов но
одла зи мо код ко зме ти ча ра на
би о ло шке трет ма не. Ови хран -
љи ви трет ма ни ће оја ча ти
кожу и на хра ни ће је ви та ми -
ни ма, ми не ра ли ма, оли го е -
ле мен ти ма, пеп ти ди ма, хи ја -
лу ро ном и свим суп стан ца ма
ко је су јој по треб не.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви оста вља мо
траг на ду ша ма ко је сре ће мо
на свом је дин стве ном пу то -
ва њу зва ном жи вот. Исто та -
ко, сва ка осо ба ко ја до дир не
на шу жи вот ну нит та ко ђе
оста ви траг на њој. Мно ги су
нас са мо овлаш до та кли, пре
не го што смо их по сла ли у
за бо рав. Њи хов траг је сла ба -
шан и ни је оста вио ни шта
вред но се ћа ња.

Че сто се сре -
ће мо са осо ба -
ма ко је оста -
вљају за со бом
тра го ве обе ле -
же не њи хо вом
по себ но шћу и
зна ча јем ко је су
има ле за нас
или га још увек
има ју у на шим
жи во ти ма. Сва -
к о  д н е в  н и м
о с т а  в љ а  њ е м
тра га на на шој
жи вот ној ста зи
на ши во ље ни на
тај на чин пра ве
оти сак свог по сто ја ња ко ји
оста је за у век ути снут у на шој
ду ши. Та кви љу ди бо је сво је
тра го ве по себ ном све тло шћу
ко ја ће увек ја сно оба сја ва ти
се ћа ње и не за бо рав.

Из у зет ни љу ди су оста ви ли
ја сне тра го ве иза се бе, сјај не
и ви дљи ве, иа ко они са ми ни -
су ви ше при сут ни у овом

физичком све ту. У не ком тре -
нут ку свог жи во та, ка да по -
же ли мо да за у ста ви мо по мах -
ни та ли то чак сва ко днев не јур -
ња ве за вре ме ном, сва ко на и -
ђе на не ки траг ко ји мо же да
по ја ча же љу за про ме ном. Увек
је та ко: не ви дљи ви за ве ћи ну
ко ја сле по сле ди ин струк ци је
„та ко тре ба ња” и дру штве ног
при хва та ња, тра го ви по ста ју
све уоч љи ви ји осо ба ма ко је су
ре ши ле да их ви де. Они ко ји
су ус пе ли у оном што ми тек
на слу ћу је мо да по сто ји, оста -
ви ли су траг, а са мо од на ше
спрем но сти да га на ђе мо за -
ви си и бр зи на ко јом ће мо га
угле да ти.

Ка да ре ши мо да део сва ко -
днев не ру ти не одво ји мо за се -
бе, за про на ла же ње пу то ка за,
за ослу шки ва ње уну тра шњег
гла са, на до бром смо пу ту да
про на ђе мо зна ко ве ко ји ће
ука зи ва ти на по сто ја ње тра -
го ва ко је же ли мо да пра ти -
мо. Јед ном ка да их при ме ти -
мо, чу ди мо се ка ко их до са -

да ни смо ви де -
ли ка да су сву -
да око нас. То
је нај бо љи по -
ка за тељ да по -
сте пе но по ста -
је мо про ме на
ко ју же ли мо да
оства ри мо у
жи во ту.

Но во от кри -
ве не тра го ве
тре ба да пра ти -
мо с ве ли ком
па жњом и по -
што ва њем оно -
га ко их је не -
се бич но оста -

вио иза се бе. Бр зо пле тост и
не стр пље ње ни су до бри са -
пут ни ци јер нас од вра ћа ју од
нај ва жни јег уче ња ко је до би -
ја мо пра те ћи ту ђе тра го ве.
Нај вред ни ја жи вот на уче ња
се не до би ја ју га же њем по сја -
ју ту ђих тра го ва, не го па жљи -
вим оста вља њем сво јих за оне
ко ји ма смо ми све тлост.

Уко ли ко сте на ли сти
че ка ња за опе ра ци ју
ка та рак те – има мо
до бре ве сти за вас

Па ци јен те ће о
трошку РФ ЗО
опериса ти тим 
струч ња ка с ВМА

Све вр сте 
оф тал мо ло шких
прегле да за де цу и
од ра сле на јед ном
ме сту

Ни је ни ка ква но вост да су у
Ср би ји ли сте че ка ња на опе ра -
ци ју ка та рак те из у зет но ду гач -
ке. До бра вест гла си да ће од
фе бру а ра на знат но скра ће ње
тих ли ста, по себ но ка да је реч
о на шем гра ду и око ли ни, ути -
ца ти отва ра ње Спе ци јал не оч -
не бол ни це „Све ти Ва си ли је
Остро шки” у окви ру ком па ни -
је Ау то-цен тар „Зо ки”.

Спе ци јал на бол ни ца се на -
ла зи у Ули ци Ву ка Ка ра џи ћа
1, у ис тој згра ди у ко јој је сме -
штен и За вод за здрав стве ну
за шти ту рад ни ка „Пан че вац”,
који је у вла сни штву истог
пред у зе ћа.

Врхунски тим

– Отва ра ње Спе ци јал не бол -
ни це „Све ти Ва си ли је Остро -
шки” од го вор је на све из ра -
же ни је по тре бе на ших су гра -
ђа на не са мо за опе ра ци ја ма
ка та рак те, би ло о тро шку РФ -
ЗО, би ло о соп стве ном тро -
шку, већ и за дру гим вр ста ма
оф тал мо ло шких пре гле да и
ин тер вен ци ја. Све пре гле де и
опе ра ци је ка та рак те на нај мо -
дер ни јим и нај са вре ме ни јим
уре ђа ји ма оба вља ће ис ку сан
тим струч ња ка с Вој но ме ди -
цин ске ака де ми је, из Кли нич -
ког цен тра Ср би је и из Оп ште
бол ни це Пан че во. Тим на ше
бол ни це чи не, из ме ђу оста лих,
др Вла ди мир Дра га нић, проф.
др Пе тар Алек сић и др Би ља -
на Дра га нић с ВМА, др Дра -
ган Стан ко вић, на чел ник Оч -
ног оде ље ња Оп ште бол ни це
Пан че во, и ње гов ко ле га из
исте уста но ве др Зо ран Кат -
нић, као и др На да Ми лић За -
рић, деч ји оф тал мо лог и стра -
бо лог, чла ни ца Оде ље ња за
стра би зам и ам би о пи ју
Kлинике за оч не бо ле сти
Kлиничког цен тра Ср би је – ис -
та као је Зо ран Пе шев ски, ди -
рек тор и вла сник пред у зе ћа
Ау то-цен тар „Зо ки”, ко је је
осни вач Спе ци јал не бол ни це
„Све ти Ва си ли је Остро шки”.

Отва ра ње ове бол ни це зна чи
да ће из ме ђу хи ља ду и две хи -
ља де па ци је на та го ди шње ко ји
се на ла зе на ли ста ма че ка ња за
опе ра ци ју ка та рак те би ти пре -
у сме ре но у ову уста но ву, где ће
их, о тро шку РФ ЗО, опе ри са ти

По ред опе ра ци ја ка та рак те,
па ци јен ти ће у Спе ци јал ној бол -
ни ци „Све ти Ва си ли је Остро -
шки” мо ћи да оба ве и све врсте

оф тал мо ло шких пре гле да. На
пре глед ће мо ћи да до ђу и де -
ца ко ја има ју стра би зам или
би ло ко ји дру ги оф тал мо ло -
шки про блем, а њих ће пре -
гле да ти др На да Ми лић За рић
и др Зо ран Кат нић.

По след ња реч тех ни ке

Пре ма ре чи ма др Вла ди ми ра
Дра га ни ћа, сви ма те ри ја ли и
ма ши не ко ји ће се ко ри сти ти
при ли ком опе ра тив них за хва та
у „Све том Ва си ли ју Остро шком”
пред ста вља ју оно нај бо ље што
тре нут но по сто ји на тр жи шту.

– За хва љу ју ћи са вре ме ној тех -
но ло ги ји, опе ра ци ја ка та рак те
је са да нај че шћа, нај си гур ни ја
и нај ква ли тет ни ја ин тер вен ци -
ја уоп ште у људ ској по пу ла ци -
ји. До ве де на је до са вр шен ства.
Опе ра ци ја је крат ка, тра је од
три до пет ми ну та, ра ди се у
днев ној бол ни ци у ло кал ној ане -
сте зи ји, а рез је ду га чак све га
пар ми ли ме та ра. Већ по сле по -
ла са та па ци јент од ла зи ку ћи,
а су тра дан до ла зи на кон тро лу.
Пе ри о да опо рав ка не ма: па ци -
јент је на ред ног да на у ста њу
да чи та и оба вља све уо би ча је -
не по сло ве – ис та као је др Вла -
ди мир Дра га нић.

Д. Ко жан

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

тим струч ња ка с ВМА апа ра -
ти ма нај са вре ме ни је ге не ра ци -
је. По ред то га, опе ра ци ју ће о
соп стве ном тро шку мо ћи да

оба ве и па ци јен ти ко ји ни су на
ли сти че ка ња, при че му су и за
њих пред ви ђе не по себ не по год -
но сти у ви ду од ло же ног пла ћа -
ња на шест ме сеч них ра та пу -
тем ад ми ни стра тив не за бра не
и чековима грађана.

– Уз све то, све сни чи ње ни -
це да по је ди ни гра ђа ни жи ве у
те шким еко ном ским усло ви -
ма и да не ма ју оба ве зно здрав -
стве но оси гу ра ње, пред ви де ли
смо и од ре ђе ни број гра тис
опе ра ци ја ка та рак те ка ко би -
смо им по мо гли да ре ше тај,
до са да не пре мо стив здрав стве -
ни про блем – ис та као је Зо ран
Пе шев ски.

Нај вред ни ја
живот на уче ња се
не до би ја ју
гажењем по сја ју
ту ђих тра го ва, не го
па жљи вим оста -
вља њем сво јих за
оне ко ји ма смо ми
све тлост.

Немојте исушивати
лице агре сив ним
сред стви ма за
хиги је ну.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ОПЕ РИ ШЕ ДР ВЛА ДИ МИР ДРА ГА НИЋ С ВМА

Опе ра ци је ка та рак те у Спе -

ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва -

си ли је Остро шки” оба вља ће

др Вла ди мир Дра га нић, на -

чел ник оде ље ња за пред њи

сег мент Kлинике за оч не бо -

ле сти Вој но ме ди цин ске ака -

де ми је и ли цен ци ра ни ин -

струк тор за опе ра ци ју ка та -

рак те си сте ми ма „Alcon and

Bausch & Lomb”.

Док тор Дра га нић има

три де се то го ди шње ис ку ство

у овој обла сти, а с 30.000

до са да ура ђе них опе ра ци ја

у вр ху је ме ђу ле ка ри ма у

це лој Ср би ји. Та ко ђе је ура -

дио ве ли ки број опе ра ци ја

ре кон струк ци ја пред њег

сег мен та на кон по вре да или

прет ход них опе ра ци ја с ком -

пли ка ци ја ма.

Одр жао је и ве ли ки број

пре да ва ња, као и кур се ва из

обла сти опе ра ци је ка та рак -

те, с при ка зом ре ша ва ња

нај ком пли ко ва ни јих слу ча је -

ва. Увек је по зи ван не са мо

као пре да вач и ин струк тор

већ и као пред се да ва ју ћи у

се си ја ма за ка та рак ту на оф -

тал мо ло шким кон гре си ма.

НЕ ЧЕ КАЈ ТЕ ДА КА ТА РАК ТА СА ЗРИ

Др Вла ди мир Дра га нић ис -

ти че да ста ро пра ви ло да не

тре ба жу ри ти са опе ра ци -

јом, већ ва ља са че ка ти да

ка та рак та „са зри” – одав но

ви ше не ва жи.

– У Ср би ји љу ди углав ном

че ка ју да ка та рак та до ђе у

не ки озбиљ ни ји ста ди јум,

па се тек он да опре де љу ју

за опе ра ци ју. Ме ђу тим, тре -

ба ло би да бу де су прот но:

што ра ни је оде те на опе ра -

ци ју, то је за хват лак ши.

Упра во за пу ште не ка та рак те

и пред ста вља ју нај ве ћи

проблем. Ово обо ље ње ока

је нај бо ље опе ри са ти што

пре, јер тре ба омо гу ћи ти

љу ди ма да ви де и по пра ви -

ти им ква ли тет жи во та без

од ла га ња. По себ но је ва -

жно то што је на пре дак у

овој обла сти омо гу ћио да се

са да опе ри шу и мла ди љу -

ди, ко ји ма се угра ђу је мул -

ти фо кал но со чи во, што им

по ма же да се за у век ре ше

за ви сно сти од на о ча ра за

чи та ње и за бли зи ну и за

да љи ну – ис та као је др Вла -

ди мир Дра га нић.

ВЕ ЛИ КИ НА ПРЕ ДАК У ПАН ЧЕ ВАЧ КОМ ЗДРАВ СТВУ

ОТВА РА СЕ СПЕ ЦИ ЈАЛ НА ОЧ НА БОЛ НИ ЦА
„СВЕ ТИ ВА СИ ЛИ ЈЕ ОСТРО ШКИ”

Болница нуди посебне погодности за пацијенте
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ПР ВОГ ДА НА НО ВЕ ГО ДИ НЕ СТУ ПИ ЛЕ НА СНА ГУ ИЗ МЕ НЕ ЗА КО НА

ШТА ЈЕ ДЕ ДА МРАЗ ДО НЕО ПЕН ЗИ О НЕ РИ МА

КРАТ КО И ЈА СНО

Ко има пра во на ста тус бор ца
П: Ко ји је за кон ски рок за до но ше ње ре ше ња
за ино стра ну пен зи ју од да на под но ше ња зах -
те ва?
О: Сва ка др жа ва при ли ком до но ше ња ре ше -
ња о пен зи ји при ме њу је сво је про пи се ко ји ма
су од ре ђе ни ро ко ви. Ду жи на тра ја ња по ступ -
ка за ви си од то га да ли су при ку пље ни сви по -
да ци нео п ход ни за од лу чи ва ње.
П: Вој ни сам пен зи о нер и по сле рас па да др -
жав не за јед ни це Ср би је и Цр не Го ре, по след -
њих де сет го ди на, на пен зи о ном че ку имам
од би так од 151 ди на ра на име не ке чла на ри -
не. Ни сам члан ни јед ног удру же ња и же лео
бих да знам о че му се ра ди.
О: С по след њим пен зи о ним че ком тре ба ло би
да оде те до нај бли же фи ли ја ле ПИО фон да,
где ће вам слу жбе ник уви дом у до си је об ја -
сни ти раз лог од би ја ња нов ца.
П: Мој по кој ни отац је имао осам го ди на рад -
ног ста жа. Да ли мо ја мај ка има пра во на по -
ро дич ну пен зи ју?
О: Пра во на по ро дич ну пен зи ју има ју чла но -
ви уже по ро ди це пре ми ну лог ко ји је имао
нај ма ње пет го ди на рад ног ста жа. Удо ви ца
има пра во на по ро дич ну пен зи ју ако је у

тренут ку смр ти су пру га има ла 53 го ди не. Уко -
ли ко ни је, али је на вр ши ла 45, сти че пра во на
пен зи ју тек ка да на пу ни 53 го ди не.
П: Да ли је Скуп шти на Ср би је до не ла за кон о
при зна ва њу рад ног ста жа они ма ко ји су би ли
ан га жо ва ни у ра ту на Ко со ву и на ко ји пе ри од
се он од но си?
О: У по ступ ку оства ри ва ња ста жа у дво стру ком
тра ја њу ко ји се во ди код Ре пу блич ког фон да за
пен зи о но и ин ва лид ско оси гу ра ње за по сле них
вој ни об ве зни ци су ду жни да, уз зах тев за при -
зна ва ње и упис рат ног ста жа, до ста ве и уве ре -
ње о уче шћу у ра ту. Основ за при зна ва ње уче -
шћа у ра ту, ис кљу чи во у пе ри о ду од 17. ав гу ста
1990. па до 19. ма ја 1992. го ди не, при пад ни -
ци ма је ди ни ца ЈНА и Вој ске Ју го сла ви је, као и
је ди ни ца ма ТО ко је су се на ла зи ле под ко ман -
дом ЈНА и ВЈ, на ла зи се у за кон ском про пи су
ва же ћем у на ве де ном пе ри о ду.

Осо бе ко је су има ле рас по ред по осно ву
рад не оба ве зе у др жав ном ор га ну или у ве ли -
ком тех нич ком си сте му од ин те ре са за од бра -
ну зе мље не сма тра ју се бор ци ма, јер ни су из -
вр ша ва ле вој не и дру ге ду жно сти у рат ној је -
ди ни ци, већ рад ну оба ве зу на рад ном ме сту.

УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА

Мо ра да се ме ња и но ва фор му ла
Над ле жни ни су слу ша ли упо зо ре ња да ће, ова -
кав ка кав је, швај цар ски мо дел до ве сти до па -
да ре ал них вред но сти, па са да мо ра ју да уво -
де до дат не ме ре

Ин си сти ра ње пен зи о не ра на до пу ни швај -
цар ске фор му ле за штит ним ме ха ни зми ма
ко ји ма ће се спре чи ти да љи пад про сеч не
пен зи је у од но су на про сеч ну за ра ду, из гле да
да ће уро ди ти пло дом. Да је за ко но да вац

имао ви ше слу ха за ове су ге сти је нај ста ри јих
и да је за штит не ме ха ни зме угра дио у За кон
о ПИО уо чи но ве го ди не, са да не би имао ду -
пли по сао.

Пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић по -
твр дио је још јед ном сре ди ном ја ну а ра да
„ни је до во љан са мо швај цар ски мо дел без до -
пу не, јер би у том слу ча ју, ка да про сеч на пла -
та у Ср би ји бу де 900 евра, што се оче ку је до
2025. го ди не, про сеч на пен зи ја из но си ла око
300 евра, те да је за то нео п ход на ко рек ци ја”.

„Оно што ме му чи и че му ћy по себ но да се
по све тим, то је ка ко да нам пен зи је pacтy. Не
мо же са мо швај цар ски мо дел. То зна чи да би
пен зи о не ри жи ве ли бо ље, али не до вољ но бо -
ље и за то мо ра да по сто ји и ко рек тив ни мо -
дел”, ис та као је Ву чић.

„Иа ко вест охра бру је ову ви ше ми ли он ску
по пу ла ци ју, има и оних ко ји су већ на ви кли

да ле пе при че слу ша ју са мо уо чи из бо ра, па
се пи та ју да ли је ово joш је дан пред из бор ни
трик”, пи ше днев ни лист „По ли ти ка”.

Ко ли ко је, да кле, ре ал но да пен зи је за пет
го ди на бу ду ду пло ве ће не го са да и да са 230
евра ско че на 440 или 450, ка ко је на ја вио Си -
ни ша Ма ли, ми ни стар фи нан си ја?

Јо ван Там бу рић, пред сед ник Удру же ња син -
ди ка та пен зи о ни са них вој них ли ца Ср би је,
ка же да је нај ма ње што пен зи о не ри пред на -
ја вље не пар ла мен тар не из бо ре оче ку ју од ак -
ту ел не вла сти – при ме на швај цар ске фор му -
ле, и то та ко што би се ускла ђи ва ле два пу та,
а не јед ном го ди шње, као што је са да.

„Исто вре ме но се мо ра ићи и на ван ред но
ускла ђи ва ње свих пен зи ја због ин фла ци је за
нај ма ње де сет про це на та. Са мо та ко би на ја -
вље но по ве ћа ње пен зи ја до 2025. би ло ре ал -
но”, ка же Там бу рић.

По За ко ну о ПИО, а на осно ву по да та ка ко -
је је са оп штио Ста ти стич ки за вод, по ве ћа ње
пен зи ја за ја ну ар 2020, ко је тре ба да се ис пла -
те у фе бру а ру, тре ба ло би да из но си 5,4 од сто.

„За кон ским ре ше њем швај цар ске фор му ле
за ускла ђи ва ње пен зи ја у Ср би ји, у об ра чун
ра ста це на и за ра да не ула зе по да ци о ра сту
по тро шач ких це на и за ра да за шест ме се ци
ко ји прет хо де го ди ни ускла ђи ва ња, та ко да ће
уве ћа ње пен зи ја за 5,4 од сто у 2020. го ди ни
би ти ре ал но ума ње но за око је дан од сто, ко -
ли ко из но си раст це на, од но сно ин фла ци је у
дру гој по ло ви ни 2019. го ди не. Та ко пен зи о -
не ри ма у на ја вље них 5,4 од сто објек тив но ула -
зе 3,3 про цен та ин фла ци је у пе ри о ду од 1. ју -
на до 31. де цем бра 2019. го ди не и ре ал но до -
би ја ју са мо 2,1 од сто, што ни је до вољ но за
пpaћење ра ста пла та, а ка мо ли за на док на ђи -
ва ње за о ста ја ња пен зи ја за пла та ма”, ка те го -
ри чан је Там бу рић.

Усво је на фор му ла, без до пу не, у усло ви ма
ве ћег ра ста це на од ра ста за ра да та ко ђе ћe
до ве сти до знат ног сма њи ва ња реaлне вред -
но сти пен зи ја. У овом удру же њу пен зи о не ра
се сла жу и да се из ме на ма За ко на о до при но -
си ма, ко ји ма је оба ве за по сло да ва ца, кад је
реч о упла ти пен зиј ских до при но са, сма ње на
са 12 на 11,5 одстo, угро жа ва ју при хо ди пен -
зиј ског фон да. Фи нан сиј ско рас те ре ће ње по -
сло да ва ца је мо гло и тре ба ло да се ре а ли зу је
кроз сма ње ње по ре за на до хо дак, а не до при -
но са ПИО, јер су они ме ђу нај ма њи ма у Евро -
пи. Осим то га, они не тре ба да се тре ти ра ју
као на ме ти, већ као ула га ње за по сле них у бу -
ду ћу пен зи ју и си гур ну ста рост, по ру чу ју из
Удру же ња.

ОД ОВОГ МЕ СЕ ЦА НА СНА ЗИ НО ВЕ ОСНО ВИ ЦЕ

Ако са ми упла ћу је те до при но се
Од упла те за ја ну ар ове го ди не ва же но ве
осно ви це оси гу ра ња за оне ко ји га са мо стал -
но пла ћа ју и оне су за 5,79 од сто ви ше не го
прет ход не го ди не.

Гра ђа ни мо гу да се опре де ле за јед ну од 13
осно ви ца оси гу ра ња, не за ви сно од струч не
спре ме ко ју има ју – са оп штио је Фонд ПИО.

По за ко ну о до при но си ма за оба ве зно со ци -
јал но оси гу ра ње, нај ни жа осно ви ца оси гу ра -
ња из но си 35 од сто про сеч не ре пу блич ке за -
ра де за прет ход них два на ест ме се ци, што је
25.801 ди нар, а нај ви ша је пет про сеч них пла -
та, од но сно 368.590 ди на ра.

До при нос за пен зи о но и ин ва лид ско оси гу -
ра ње је 15,5 од сто, што зна чи да ће се ме сеч -
ни из да так за са мо стал ну упла ту до при но са
за пен зи о но и ин ва лид ско оси гу ра ње кре та ти
у ра спо ну од 6.579,26 до 93.990,45 ди на ра –
на во де у Фон ду ПИО.

Из но си осно ви ца оси гу ра ња и до при но са за
пен зи о но и ин ва лид ско оси гу ра ње ва же за це -
лу 2020. го ди ну и до ступ ни су гра ђа ни ма на
сај ту Фон да ПИО и на огла сним та бла ма у

фи ли ја ла ма. Из фон да под се ћа ју гра ђа не ко -
ји се опре де ле за са мо стал ну упла ту до при но -
са по осно ву чла на 15 За ко на о ПИО да је рок
до спе ло сти 15. у ме се цу за прет ход ни ме сец.

Јед ном иза бра на осно ви ца мо же се про ме -
ни ти, под усло вом да се под не се но ви зах тев
– ка жу у Фон ду ПИО.

Та ко ђе, гра ђа ни ко ји не же ле ви ше да упла -
ћу ју са мо стал но до при но се у оба ве зи су да
под не су зах тев за пре ста нак упла те. Из Фон -
да под се ћа ју да пра во на са мо стал ну упла ту
до при но са има ју сви они ко ји су ван оси гу ра -
ња (не за по сле ни, сту ден ти, до ма ћи це, ђа ци).
Услов је да су ста ри ји од пет на ест го ди на, да
има ју пре би ва ли ште у Ср би ји, да ни су ко ри -
сни ци пен зи је оства ре не у Ср би ји или у др -
жа ви с ко јом је за кљу чен ме ђу на род ни уго вор
о со ци јал ном оси гу ра њу.

Та ко ђе, до да ју у Фон ду, услов је и да ни је
на сту пио не ки од слу ча је ва по осно ву ко јих се
оства ру је пра во, на при мер на вр ше ње го ди на
жи во та про пи са них за сти ца ње пра ва на ста -
ро сну пен зи ју или ин ва лид ност.

ВО ДИЧ КРОЗ ПРО ПИ СЕ

Пра во на ту ђу не гу
Го то во 80.000 љу ди у Ср би ји тре нут но при ма
нов ча ну на кна ду за ту ђу не гу и по моћ.

По тре ба за ова квом вр -
стом по мо ћи и не ге по сто -
ји ка да је осо ба не по крет -
на, ако због те жи не и при -
ро де трај них бо ле сти и бо -
ле сног ста ња ни је спо соб -
на да се са мо стал но кре -
ће, ни ти да се са ма хра ни,
свла чи, обла чи, као и ако
је сле па.

Ево ка ко да оства ри те
ово пра во.

Под но ше ње зах те ва
Оси гу ра ник од но сно ко ри -
сник нај пре под но си зах -
тев над ле жној фи ли ја ли ПИО фон да за оства -
ри ва ње пра ва на нов ча ну на кна ду за ту ђу не гу
и по моћ, уз ко ји при ла же и од го ва ра ју ћу ме -
ди цин ску до ку мен та ци ју. Обра зац зах те ва се
мо же до би ти у ПИО фон ду, али се мо же и од -
штам па ти са сај та www.pio.rs.

Нео п ход на до ку мен та
Нео п ход но је при пре ми ти фо то ко пи је лич не
кар те и рад не књи жи це, уве ре ње о оба вља њу
са мо стал не де лат но сти и при ја ву о по вре ди

на ра ду, ако је по тре ба за по моћ на ста ла као
по сле ди ца по вре ђи ва ња.

Ко има пра во
Пра во на на кна ду при па да
оси гу ра ни ку или ко ри сни -
ку пен зи је код ко га је због
при ро де и те жи не ста ња по -
вре де или бо ле сти нео п ход -
на по моћ и не га дру ге осо -
бе ра ди за до во ље ња основ -
них жи вот них по треба.

Ка да сти же но вац
Тек ка да стиг не ре ше ње о
оства ре ном пра ву, што мо -
же да по тра је и не ко ли ко
ме се ци, ис пла ћу је се но -
вац, и то на исти на чин

као и пен зи ја – пре ко те ку ћег ра чу на, на шал -
те ри ма по шта и до ста вом на кућ ну адре су.

Кон тро ле
У слу ча ју ка да ин ва лид ска ко ми си ја про це ни
да ста ње мо же да се по бољ ша, за ка зу је се кон -
трол ни пре глед. По зив за кон трол ни пре глед
ша ље се на кућ ну адре су. У по зи ву су на ве де -
не све ин фор ма ци је и нео п ход на до ку мен та -
ци ја ко ју тре ба обез бе ди ти, као и ме сто и вре -
ме кон трол ног пре гле да.

С пр вим да ном 2020. го ди не сту пи ло је на сна -
гу до ста но вих про пи са ко ји се ти чу пен зи о не -
ра, од но сно ви си на њи хо вих при ма ња и њи хо -
вих пра ва. Ов де ће мо на ве сти са мо не ке но ви -
не, а у на ред ном пе ри о ду по све ти ће мо ви ше
па жње кон крет ним про бле ми ма нај ста ри јих.

На сле ђи ва ње пен зи је брач ног дру га

Пра во на по ро дич ну пен зи ју од ове Нoве го ди не
има ју и ван брач ни парт не ри, што зна чи да ће
по сле смр ти су пру жни ка, иа ко се ни су пот пи са -
ли пред ма ти ча рем, има ти пра во да на сле де при -
ма ње, уко ли ко је њи хо ва за јед ни ца тpaјала нај -
ма ње три го ди не. Исто ва жи и за оне ко ји с пре -
ми ну лим пен зи о не ром има ју за јед нич ко де те.

По сло ву За ко на, ме ђу тим, то пра во удо ви ца
мо же да оства ри са мо ако је на вр ши ла 53 године,

или у тре нут ку смр ти су пру жни ка има нај ма ње
45 ле та. У том слу ча ју чек ће по че ти да јој сти -
же тек ка да на пу ни 53. Ка да су у пи та њу му -
шкар ци, они по ро дич ну пен зи ју не мо гу да до -
би ју пре 58. го ди не.

Ово су са мо не ке од но ви на ко је до но се из ме -
не 3ако на о ПИО ко је су сту пи ле на сна гу пр вог
да на 2020. го ди не.

У њи ма сто ји и да ће по ро дич ни пен зи о ни
чек сти за ти чак и на адре су раз ве де ног су пру -
жни ка уко ли ко је суд ском пре су дом утвр ђе но
да има пра во на из др жа ва ње.

3а су пру жни ке вој них ли ца ва же ма ло дру -
га чи ја пра ви ла. Ван брач ни парт нер про фе -
сионал ног вој ни ка ко ји је по ги нуо за вре ме
рат них деј ста ва пра во на по ро дич ну пен зи ју
стиче без об зи ра на на вр ше не го ди не под

условом да ни је по но во скло пио брак. Из нос
по ро дич не пен зи је код свих оси гу ра ни ка од -
ре ђу је се на осно ву ста ро сне, пре вре ме не или
ин ва лид ске пен зи је ко ја би оси гу ра ни ку при -
па да ла у ча су смр ти, у про цен ту ко ји се утвр -
ђу је пре ма бро ју чла но ва по ро ди це ко ји има ју
пра во на при ма ње. Та ко, ако је у пи та њу је дан
члан, до би ће 70 од сто, два – 80, три – 90 од -
сто, док ћe че ти ри или ви ше чла но ва до би ти
чи тав из нос.

За по сле ни код стра на ца, по уго во ру 
и по ли цај ци

Из ме на ма за ко на од 1. ја ну а ра 2020. дру га чи је
је уре ђен и ста тус осо ба ко је ра де у на шој зе -
мљи за стра ног по сло дав ца ко ји не ма ре ги стро -
ва но пред став ни штво. До при но си за за по сле не

у та квим фир ма ма пла ћа ће се по ис те ку ро ка
утвр ђе ног за ко ном, од но сно утвр ђу је се вре ме
на ко је се упла та до при но са од но си. То зна чи
да се до при но си до во де у од нос с нај ни жом ме -
сеч ном осно ви цом ва же ћом у мо мен ту њи хо ве
упла те.

Рав но пра ван по ло жај са оста лим за по сле ни -
ма од по чет ка ове го ди не има ју и они ко ји су
за по сле ни на при вре ме ним и по вре ме ним по -
сло ви ма, или ра де пре ко омла дин ских за дру га,
по осно ву уго во ра о де лу, ау тор ских и дру гих
уго во ра.

По ли циј ски слу жбе ни ци се но вим из ме на ма
за ко на из јед на ча ва ју с про фе си о нал ним вој ним
ли ци ма, јер им се у слу ча ју ин ва лид но сти оста -
вља мо гућ ност да ра де дру ге по сло ве, ко ји ни су
по ли циј ски.
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МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Пре ма нај но ви јем за ко ну, нов ча не
ка зне због не ве за ног си гур но сног по -
ја са исте су за сва се ди шта у во зи лу –
10.000 ди на ра.

У не ким ко ли ма по ја се ва по за ди и
не ма, а мно ги љу ди још увек не ма ју
на ви ку да се ве зу ју ка да ни су на ме -
сту во за ча или су во за ча. С на шим су -
гра ђа ни ма то углав ном ни је слу чај.

СТАН КО ТРИ ФУ НО ВИЋ, пен зи о нер:
– Не ве зу јем се на зад њем се ди шту.

То ми јед но став но ни је на ви ка, иа ко
знам да је ва жно, ис кљу чи во ра ди мо -
је без бед но сти. У слу ча ју да ме ухва -
те, пла ти ћу ка зну.

ЉИ ЉА НА ТА НА СОВ СКИ, до ма ћи ца:
– Оба ве зно ве зу је мо по јас на свим

се ди шти ма у ау то мо би лу. Де ца има ју

и сво ја два ау то-се ди шта с по ја се ви ма.
А ја ина че пу ту јем из Ка ча ре ва, че сто
так си јем, и увек се ве жем, чак и позади.

АЛЕК САН ДРА ГЛА МО ЧА НИН, 
прав ни ца:

– Рет ко се во зим на зад, али се тад
не ве жем. На пред њем се ди шту, ипак,
оба ве зно ста вљам по јас, по себ но од
ка да сам ви де ла сни мак оно га што се
мо же де си ти у су прот ном. По шту јем
про пи се, али ве зи ва ње по за ди је рет -
ко ко ме прак са.

МИЛ КА ИЛИЋ, 
про фе сор ка исто ри је и ге о гра фи је:

– Увек ста вљам по јас. То ми је ствар
на ви ке, без об зи ра на то да ли сам су -
во зач, да ли во зим или сам на зад њем
се ди шту. Основ на кул ту ра у са о браћају

је ве за ти се и за шти ти ти, по мом
мишље њу.

ДЕ ЈАН МИ ТРЕВ СКИ, пред у зет ник:
– Увек по шту јем про пи се. Ка зна је

ту нај ма ња став ка, без бед ност је нај -
ва жни ја. Иа ко ни сам ни ка да на зад -
њем се ди шту, де цу ве зу је мо оба ве зно.
То је већ по ста ла на ви ка. Чим се сед -
не, ста вља се си гур но сни по јас.

НИ КО ЛА ДО ЛИЋ, сту дент:
– Оба ве зно. Не ма ве зе што не ве зи -

ва ње по за ди „мо же да про ђе” јер се
не ви ди као на пред. Та ко сам на у чен
и про сто ра ди сво је без бед но сти, ко -
ли ко год во жња би ла ду гач ка, ве жем
се. Из ме ђу оста лог, из бе га вам и ка -
зну. Јед ном су про ве ра ва ли.

Је ле на Ка та на

М. ИЛИЋА. ГЛАМОЧАНИН Д. МИТРЕВСКИ Н. ДОЛИЋ

ДА ЛИ СТА ВЉА ТЕ ПО ЈАС НА ЗАД ЊЕМ СЕ ДИ ШТУ?

Нај ва жни ја је без бед ност

Љ. ТАНАСОВСКИС. ТРИФУНОВИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди -
ни”, због пла ни ра них ра -
до ва на елек трич ној мре -
жи, у пе так, 31. ја ну а ра,
од 9.30 до 12 са ти, без
стру је ће оста ти део Ули -
це Kњаза Ми ло ша од
Ули це Де сан ке Мак си -
мо вић до Ра ђев ске ули -
це у Омо љи ци.

У по не де љак, 3. фе бру а ра, од 8.30
до 10.30, ис кљу че ња су пла -
ни ра на за део не пар не стра -
не Ули це Жар ка Зре ња ни -
на, од Ули це Мар ка Кра ље -
ви ћа до Вла ди ми ра Же сти -
ћа. Истог да на, од 10 до 12
са ти, стру је не ће има ти део
Стар че ва, и то део Ули це Ма -
ти је Гуп ца од Ма ле ули це ка
На де лу и це ла Ма ла ули ца.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у
слу ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва на -
па ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но пре
пла ни ра ног вре ме на.

Без стру је де ло ви Омо љи це,
Пан че ва и Стар че ва

Има мо по бед ни ка!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Дра ги не са ве сни во за чи и за љу бље -
ни ци у зе ле не по вр ши не и зна ке за
за бра ње но пар ки ра ње, оба ве шта ва мо
вас да је так ми че ња за кра ља ба ха тог
пар ки ра ња упра во за вр ше но. Има мо
по бед ни ка го ди не... ма, шта го ди не –
има мо по бед ни ка де це ни је!

Не са мо да је овај наш су гра ђа нин
пар ки рао сво је во зи ло на са мом ула -
зу у про сто ри је Слу жбе хит не по мо -
ћи за тво рив ши та ко про лаз они ма о

чи јем жи во ту и смр ти од лу чу ју се -
кун де већ је и – ако је ве ро ва ти на
реч чи та о цу ко ји нам је до ста вио ову
фо то гра фи ју – ту стао да би оти шао у
обли жњи ка фић! Пре ма то ме, ако сте
же ле ли да се баш ви на ђе те на тро ну
као Пан че вац ко ји уме да се пар ки ра
на нај по гре шни јем мо гу ћем ме сту,
сло бод но се опро сти те од те ти ту ле.
Јер ре ал но – шта мо же би ти по гре -
шни је од ово га?!

Че сто се у прак си мо же за па зи ти да
ме ђу (не за до вољ ним) по тро ша чи ма
по сто ји за бу на у ве зи са овла шће њи -
ма и по сту па њем тр жи шне ин спек -
ци је. Над ле жни у Сек то ру за за шти ту
по тро ша ча Ми ни стар ства тр го ви не,
ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја раз ја -
сни ли су у ко јим си ту а ци ја ма је тр -
жи шна ин спек ци ја над ле жна за ваш
про блем, а ка да ре ше ње тре ба да по -
тра жи те на дру гој адре си.

Ва ља нај пре на по ме ну ти да су За ко -
ном о за шти ти по тро ша ча про ме ње не
над ле жно сти тр жи шне ин спек ци је, те
не гре ши те аки вам се учи ни ло да су
оне са да број ни је у од но су на прет ход -
ни за кон, из 2010. го ди не. Ва жну но -
ви ну чи ни и то што је, у скла ду са
европ ском прак сом и прак сом на свим
раз ви је ним тр жи шти ма, уки ну та уло -
га тр жи шног ин спек то ра у ре ша ва њу
по је ди нач них по тро шач ких про бле ма.

У Сек то ру за за шти ту по тро ша ча на -
во де да, у скла ду с но вим про пи си ма,
тр жи шна ин спек ци ја по сту па у си ту а -
ци ји ка да тр го вац: не од го во ри на ре -

кла ма ци ју по тро ша ча у за кон ском ро -
ку од осам да на; зло у по тре бља ва из -
раз га ран ци ја; не по ште но по слу је; ша -
ље по шиљ ке ко је по тро шач ни је на ру -
чио или про да је, слу жи и по кла ња ма -
ло лет ни ку ду ван ске и ал ко хол не про -
из во де, пи во и пи ро тех ни ку.

Од нос из ме ђу тр гов ца и по тро ша -
ча из уго во ра о про да ји ро бе или пру -
жа њу услу га је уго вор ни од нос гра -
ђан ског пра ва, те ту не ма ме ста по -

сту па њу тр жи шне ин спек ци је, као ор -
га на др жав не упра ве.

„Пре ци зни је, то зна чи да уко ли ко
по тро шач, пр во у ди рект ном кон так -
ту с тр гов цем, па ка сни је обра ћа ју ћи
се удру же њи ма за за шти ту по тро ша -
ча, не успе да ре ши про блем, од но -
сно не оства ри сво ја пра ва, пред сто ји
му суд ска за шти та. За спо ро ве вред -
но сти до 500.000 ди на ра не пла ћа се
суд ска так са за ту жбу”, на во де у Сек -
то ру за за шти ту по тро ша ча.

Овла шће ња ин спек циј ских ор га на
так са тив но су на бро ја на у чла ну 156
За ко на о за шти ти по тро ша ча.

Ка да се обра ти ти 
тр жи шној ин спек ци ји?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Во за чи по не кад пре ви де
знак, а по не кад све сно
крше про пи се

Ка зне од 2.500 до 
5.000 ди на ра

Про зо ри ре дак ци је „Пан чев ца” гле -
да ју на ули це из ко јих во зи ло ЈКП-а
„Хи ги је на” по зна то као „па ук” днев -
но од не се за чу ђу ју ће ве ли ки број ау -
то мо би ла. Реч је о де лу гра да у ко ме
су сни ма ни „Ма ра тон ци”, као и хр па
дру гих фил мо ва.

Су де ћи по оно ме што на ши но ви -
на ри има ју при ли ку да ви де сва ко га
да на, у ули ца ма Ни ко ле Ђур ко ви ћа и
Ни ко ле Те сле мо гла би се ла ко сни -
ми ти и не ка пси хо дра ма под на зи -
вом „Бак суз”. Ак те ри би, на рав но, би -
ли сви на ши су гра ђа ни ко ји су сво ја
во зи ла не про пи сно пар ки ра ли баш на
том про сто ру, те су по том мо ра ли да
их по тра же на дру гој адре си.

Учи те на ту ђим гре шка ма

Ствар с пар ки ра њем у овим ули ца ма и
је сте ма ло не згод на. Кад иде те из прав -
ца гра да и спу шта те се ка Ке ју, с де сне
стра не Ули це Ни ко ле Ђур ко ви ћа по -
сто ји не ко ли ко пар кинг-ме ста, док је
на ле вој стра ни пар ки ра ње за бра ње но.

Али, авај, до вољ но је да јед но во зи ло
ста не ле во и по пра ви лу бар још дво је-
тро је во за ча ће се „упе ца ти” и по стро -

ји ти у исту вр сту. Дру ги про блем је
кал др ма на де сној стра ни по ме ну те
ули це, као и у Ули ци Ни ко ле Ђур ко ви -
ћа, због ко је по је ди ни во за чи пре ви де
по че так и крај пар кин га, па че сто, не -
све сни пре кр ша ја, ста ну на не до зво ље -
но ме сто – ис пред или иза про сто ра
пред ви ђе ног за пар ки ра ње. И та ко, „па -
ук” но си и но си већ го ди на ма, а си ту а -
ци ја се, упр кос упо зо ре њи ма, не ме ња.

Так ну то-мак ну то

Све до ци смо и чи ње ни це да се не рет -
ко де ша ва да се, у тре нут ку ка да „па -
ук” поч не да по ди же ау то мо бил, вла -
сник во зи ла по ја ви, па по ле ти да не -
ка ко из мо ли слу жбе на ли ца да му
спу сте ау то мо бил. Но од то га ни кад
не бу де ни шта. А ево и за што.

– Кад поч не по ди за ње во зи ла, ви -
ше не ма спу шта ња, већ се во зи ло од -
но си до де поа. Са мо уко ли ко се вла -
сник по ја ви при по ста вља њу пр ве
„кан џе” на то чак, има пра во да тра жи
да се во зи ло не од но си и тад се по сту -
па по зах те ву вла сни ка. Све на ве де но
је у скла ду са чла но ви ма 72 и 75 Од -
лу ке о уре ђе њу са о бра ћа ја на те ри -
тори ји гра да Пан че ва из 2019. го ди не

– об ја сни ла је Ма ри ја Ан дрић, пи-ар
ЈКП-а „Хи ги је на”.

Без об зи ра на то да ли сте ус пе ли
да спре чи те од но ше ње во зи ла или сте
сти гли пре ка сно, ка зна вам не ги не.

– Ако се вла сник по ја ви пре по ди -
за ња во зи ла, од но сно при по ста вља -
њу пр ве „кан џе” на то чак во зи ла, тад
се на пла ћу је по ку шај укла ња ња у из -
но су од 2.500 ди на ра. Ако се во зи ло
по диг не и од не се, та да се на пла ћу је
пун из нос укла ња ња во зи ла од 5.000
ди на ра – на ве ла је Ма ри ја Ан дрић.

При ја ви те ба ха те

Ко ли ко год раз у ме ва ња сви ми има -
ли за на ше су гра ђа не ко ји за и ста слу -
чај но пре ви де са о бра ћај ни знак или
се по ве ду за они ма ко ји су се већ не -
про пи сно пар ки ра ли, чи ње ни ца је да
и у Пан че ву по сто је во за чи ко ји су
јед но став но ба ха ти и без о бра зни и
све сно кр ше про пи се. У ру бри ци „Уо -
чи те про блем” ви де ли смо си ја сет та -
квих при ме ра. Та кве за и ста ва ља при -
ја ви ти, јер ће их мо жда уда рац по џе -
пу под се ти ти на пра ви ла ле пог по на -
ша ња у са о бра ћа ју.

– При ја ве не про пи сно пар ки ра них
во зи ла под но се се МУП-у Ср би је, одно -
сно По ли циј ској упра ви Пан че во путем
те ле фо на 192 или ко му нал ној ин спек -
ци ји Гра да Пан че ва пу тем те ле фо на
013/354-172, а ви кен дом 013/308-830.
Број при ја ва ко је гра ђа ни упу те овим

слу жба ма ни је нам по знат, јер се оне
не под но се слу жби Пар кинг-сер ви са –
ис та кла је Ма ри ја Ан дрић.

Је дан про тив осам де сет

Пре ма ње ним ре чи ма, „па ук” ме сеч -
но са ули ца на ше га гра да од не се у
про се ку 80 во зи ла, а ло ка ци је с ко -
јих се ау то мо би ли че шће од но се,
нема.

– То за ви си од ра да овла шће них
ли ца: са о бра ћај не по ли ци је и ко му -
нал них ин спек то ра, као и од при ја ва
са мих гра ђа на. Мо жда би се мо гли
из дво ји ти про стор код пи ја це Ае ро -
дром, од но сно бу вља ка у Ули ци Све -
то за ра Ше ми ћа, као и цен тар гра да –
на ве ла је Ан дри ће ва.

Она је на по ме ну ла и то да Пан чев -
ци из ми ру ју сво је ка зне бла го вре ме -
но, па ду го ва ња гра ђа на пре ма слу -
жби „па у ка” не по сто је. Ина че, на -
шим гра дом днев но кр ста ри са мо је -
дан „па ук”, а ка па ци те ти Пар кинг-
сер ви са су, ка же Ма ри ја Ан дрић, ве -
ћи и тре нут ни број во зи ла за до во ља -
ва град ске по тре бе.

Д. Ко жан

Са мо ако се вла сник
појави при по ста вља њу
пр ве „кан џе” на то чак, 
има пра во да тра жи 
да се во зи ло не од но си.

ШТА ВАС ЧЕ КА АКО НЕ ПРО ПИ СНО ПАР КИ РА ТЕ ВО ЗИ ЛО

ОВАЈ ПА УК УДА РА ПО ЏЕ ПУ

Сад више нема назад

КО ГА ПО ЗВА ТИ, КУ ДА
ОТИ ЋИ ПО АУ ТО МО БИЛ

За слу чај да се баш ва ма до го ди

да свог љу бим ца не про пи сно

пар ки ра те, па вас он не до че ка

та мо где сте га оста ви ли,

позовите 013/314-857 или

063/112-2109. Сазнаћете да ли

је „па ук” тај ко ји је укло нио ва ше

во зи ло. По ау то мо бил мо же те да

оде те на Но во се љан ски пут б. б.,

по сле над во жња ка. И, на рав но,

спре ми те 5.000 ди на ра за ка зну.



Петак, 31. јануар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

9

На 23. ме ђу на род ном
сај му ви на у Те ме ри ну,
одр жа ном у су бо ту, 25.
ја ну а ра, по но во се оку -
пио крем про из во ђа ча
бож јег нек та ра не са мо
из це ле Ср би је већ и из
Ма ђар ске, Хр ват ске, Ру -
му ни је... На јед ном од
на ших нај пре сти жни јих
оку пља ња овог ти па
образ нам је још је дан -
пут осве тлао Ср би слав
Ћој ба шић, ко ји се, у
кон ку рен ци ји од бли зу
осам сто узо ра ка ви на из
зе мље и ре ги о на, оки -
тио две ма злат ним ме -
да ља ма: за ка бер не со -
ви њон и со ви њон блан.

Тај успех спа да ме ђу нај ве -
ће ко је су срп ски так ми ча ри
оства ри ли, што ни је ре дак
слу чај ка да је реч о овом до -
ло вач ком ви на ру, због че га је
он пре осам го ди на за вре део
и свет ски при зна ту ти ту лу ви -
те за ба нат ског ре да „Све ти
Те о дор”.

По ред про из вод ње пле ме -
ни тог пи ћа с тра ди ци јом од
три де се так го ди на, Ћој ба шић
уз га ја и гро жђе на се дам де -
се так ари, а ка да је реч о ква -
ли те ту ви на, ис ти че да је до -
бро оно чи ји укус ду го оста је
у усти ма.

– То се, по ред оста лог, до -
би ја и што ни жом тем пе ра -
ту ром вре ња. При том, ре ци -
мо, мој со ви њон блан има ми -
ри сне но те „ју жног во ћа”, по -
пут ана на са и ба на не, док је
ка бер не фи но „од не го ван” и
та ко што је од ле жао две
године у цр ве ном бу ре ту –
каже Ћој ба шић.

СЕЛО

Струч ња ци:
прошлогоди шње жи то
има не за до во ља ва ју ћих
еле ме на та

Ра та ри: за што је он да
млин ска ин ду стри ја
ку по ва ла лош
производ?

Не дав но је осва ну ла вест да је,
на зах тев про из во ђа ча бра шна
и кон ди тор ске ин ду стри је, Вла -
да Ср би је одо бри ла бес ца рин -
ски увоз мер кан тил не пше ни -
це. Ка ко се на во ди, раз лог је
тај што на на шем тр жи шту не -
ма до вољ но ква ли тет ног жи та,
а тре ба ло би да уред ба ва жи до
кра ја апри ла.

У ме ђу вре ме ну је до шло до
по де ље них ми шље ња, па не ки
пе ка ри и про из во ђа чи слат ки -
ша ис ти чу да још увек не ма ју
про бле ма са за ли ха ма, као и
да ће на ве де ну мо гућ ност ис -
ко ри сти ти са мо под усло вом
да им це на бу де од го ва ра ју ћа
или у слу ча ју мањ ка аде кват не
до ма ће си ро ви не; с дру ге стра -
не, ка ко се шу шка, по сто је и
они, пре све га кон ди то ри, ко ји
су је два до че ка ли ова кву од лу -
ку због на вод них про бле ма при -
ли ком из во за сво јих про из во -
да узро ко ва них не ква ли тет ном
си ро ви ном.

Мли на ри и пе ка ри ће
имати по те шко ћа због
неких па ра ме тра?

А за про це ну ква ли те та про -
шло го ди шњег ро да пше ни це,
бар на овим про сто ри ма, ком -
пе тент на је над ле жна са ве то -
дав на слу жба Ин сти ту та „Та -
миш”, то јест др Ви о ле та Миц -
ков ски Сте фа но вић, са ве то да -
вац за пре храм бе ну тех но ло -
ги ју. Она по твр ђу је те зу да ову
кул ту ру, про из ве де ну у 2019.
го ди ни, ка рак те ри шу ло ши ји
па ра ме три тех но ло шког ква -
ли те та зр на, а де тек то ва но је и
по ве ћа но при су ство де ок си ни -
ва ле но ла DON – јед ног од ми -
ко ток си на (по зна то је да су они
ток сич ни и мо гу има ти не га -
тив не би о ло шке ефек те на љу -
де и жи во ти ње).

– Ана ли зе су до би је не, по -
ред оста лог, и уз са гле да ва ње
ре о ло шких па ра ме та ра ква ли -
те та. Они озна ча ва ју ак тив ност
ен зи ма у пше ни ци и сте пен
омек ша ња, ко ји по ка зу је ко -
ли ко је ја ка глу тен ска мре жа,
то јест ле пак у пше ни ци, јер
он да је по жељ ну ја чи ну и

чврсто ћу те сту. На осно ву све -
га то га, род ове кул ту ре у 2019.
го ди ни за ју жно ба нат ски ре -
ги он свр стан је у Б1 кла су ква -
ли те та. Од тех но ло шких па ра -
ме та ра ко ји не за до во ља ва ју,
мо же се из дво ји ти сте пен омек -
ша ња у из но су од 74 фа ри но -
граф ских је ди ни ца, што је
високо и упу ћу је на то да ће се
те сто од та квог бра шна те шко
об ра ђи ва ти јер пре ла ко омек -
ша ва при об ра ди. Слич но је и
с мак си мал ним ви ско зи те том

од 1.227 ами ло грам ских је ди -
ни ца, чи је пре ви со ке вред но -
сти до во де до ни ске ами ло ли -
тич ке ак тив но сти, од но сно до
то га да хлеб од ова квог бра -
шна има су ву и мр вљи ву сре -
ди ну – на во ди др Ви о ле та Миц -
ков ски Сте фа но вић.

У пре во ду, на ве де ни па -
раметри ква ли те та, као и
присуство ми ко ток си на ука -
зу ју на то да ће и мли на ри и
пе ка ри има ти те шко ћа у сво -
јој производ њи.

– По себ ну опа сност по здра -
вље пред ста вља ви сок са др жај
ми ко ток си на DON, чи ја је кон -
цен тра ци ја у пше ни ци ро да
2019. го ди не ре ги стро ва на у
из но су од 1.213 ми кро гра ма
по ки ло гра му или са мо 37 по -
ме ну тих је ди ни ца од мак си -
мал но до зво ље не кон цен тра -
ци је. Због усло ва по ве ћа не вла -
ге и тем пе ра ту ре то ком ра ста
ове кул ту ре до шло је до раз во -
ја не ко ли ко об ли ка пле сни Fu-
sarium graminerarum и Fusari-

um culmorum, а њи хо вом раз -
во ју на ро чи то по го ду је вла жно
кли мат ско под руч је са ак ти -
ви те том во де од 0,97 и тем пе -
ра ту ром из ме ђу 25 и 28 сте пе -
ни Цел зи ју са. На ве де не вр сте
бу ђи кон та ми ни ра ју пше ни цу
пре и по сле же тве, та ко ђе и
то ком скла ди ште ња, чи ја је ди -
рект на по сле ди ца про дук ци ја
ми ко ток си на DON. Иа ко се
пре ра дом жи та у крај ње про -
из во де ви дљи ва пле сан мо же
укло ни ти, ве ћи на ми ко ток си -

на ће и да ље би ти при сут на –
на гла ша ва са ве то да вац за пре -
храм бе ну тех но ло ги ју.

Дру га чи је при че за вре ме
ски да ња жи та

Ка да је реч о си ту а ци ји у ве зи
са из во зом пше ни це, је дан од
про из во ђа ча и пред сед ник до -
ло вач ког удру же ња по љо при -
вред ни ка Мар ко Бој тар има на
не ки на чин су про тан став. Иа -
ко не до во ди у пи та ње струч не
ана ли зе, он сма тра да ква ли -
тет ног жи та има до вољ но.

– Та ко је бар из но ше но у јав -
ност с по је ди них над ле жних ме -
ста у вре ме кам па ње ски да ња
пше ни це, ка да се го во ри ло ка -
ко су при но си то ли ки да не ма
ни ка кве бо ја зни од не ста ши це.
Јер да ни је би ло та ко, за што је
он да не ква ли те тан про из вод ку -
по ван за млин ску ин ду стри ју?
Сто га, по мом ми шље њу, ова
ме ра слу жи за уби ја ње це не
пше ни це, ко ја је већ би ла сти -
гла до 24 ди на ра по ки ло гра му.
Све у све му, ми слим да ни је
би ло по тре бе за та квом уред -
бом, на ро чи то за то што се, пре -
ма не ким ин фор ма ци ја ма, уво -
зе и го то ва те ста, ко ја се ов де
ка сни је са мо пе ку. То он да по -
ти ре при чу о по тре би за ино -
стра ним ква ли тет ним бра шном
ко је тре ба да опле ме ни ово на -
ше ло ше. Под вла чим, де лу је ми
да је је ди ни раз лог до но ше ња
ове ме ре то да до ма ће жи то не
по стиг не пре ви со ку це ну на тр -
жи шту – апо стро фи ра Бој тар.

А да ли је не што што је за
не ког пре ви со ко, за не ког дру -
гог ре ал но или, ма кар, бли зу
за до во ља ва ју ћег, по ка за ће на -
до ла зе ће окол но сти...

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ШТА СУ МОГУЋИ РАЗЛОЗИ ЗА УВОЗ ПШЕНИЦЕ

ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ИЛИ ОБАРАЊЕ ЦЕНЕ

НЕ МА ША ЛЕ С МИ КО ТОК СИ НИ МА!

Др Ви о ле та Миц ков ски Сте -

фа но вић ис ти че ка ко су по -

ме ну ти ми ко ток си ни вр ло

по сто ја ни, па их не инак ти -

ви шу уо би ча је ни по ступ ци

про из вод ње и пре ра де

хране.

– Код љу ди из ло же них

кон та ми ни ра ним жи ти ма до -

ла зи до акут не муч ни не, по -

вра ћа ња, бо ла у сто ма ку,

гла во бо ље, вр то гла ви це и

гро зни це. Код жи во ти ња

акут на из ло же ност DON-у

иза зи ва сма ње ни унос хра -

не, ано рек си ју и по вра ћа ње,

а ду жа из ло же ност про ме не

у сле зи ни, је три и ср цу. Та -

ко ђе је до ка за но удру же но и

по ја ча но деј ство DON-а у

ком би на ци ји с дру гим ми ко -

ток си ни ма, на при мер са

афла ток си ном Б1 има из ра -

же ни је му та ге но де ло ва ње –

ка же струч њак са Ин сти ту та

„Та миш”.

Ба нат ски Бре сто вац: Одр жа -
на је осни вач ка скуп шти на
ор га ни за ци је ко ја ће се зва ти
Удру же ње по вр та ра и во ћа ра
„Ба нат ски Бре сто вац 2020”, а
за пред сед ни ка је иза бран
Дра ган Пе рић. Фуд бал ски
клуб „Бу дућ ност” одр жа ће ре -
дов ну го ди шњу скуп шти ну у
пе так, 31. ја ну а ра, у про сто -
ри ја ма Ме сне за јед ни це.

Ба нат ско Но во Се ло: Дом
кул ту ре је стар то вао с деч -
јим ли ков ним ра ди о ни ца ма,
ко је ће се одр жа ва ти су бо -
том од 15 са ти. У то вре ме
на ред не су бо те, 1. фе бру а ра,
би ће при ре ђе на из ло жба ра -
до ва ли ков не сек ци је, као и
кра так курс за де цу ко ји ће
во ди ти ака дем ски сли кар Ви -
о рел Фло ра, ина че ро ђе ни
Но во се ља нин.

До ло во: Дом кул ту ре је за вр -
шио про је кат под на зи вом
„Ди ги та ли за ци ја кул тур но-
исто риј ског на сле ђа До ло ва”,
чи ја се ре а ли за ци ја од ви ја ла
то ком це ле ми ну ле го ди не.
Удру же ње свих пен зи о не ра
из До ло ва у че твр так, 30. ја -
ну а ра, од 16 са ти, у сво јим
про сто ри ја ма обе ле жа ва ро -
ђен дан чла но ва ро ђе них у ја -
ну а ру. Сле де ћи про гра ми 22.
„До ло вач ке ви на ри ја де” су
пре да ва ње из обла сти ви нар -
ства и ви но гра дар ства у Дому
кул ту ре (уто рак, 4. фе бруар,

18 са ти) и про мо ци ја, де гу -
ста ци ја и про да ја до ма ћих
ви на на пан че вач ком Кор зоу
(четвр так, 6. фе бру ар, 9–15
са ти).

Гло гоњ: У то ку су ра до ви на
са ни ра њу се о ске де по ни је.
Вест да би ау то пут Бе о град –
Зре ња нин мо гао про ћи по ред
Гло го ња об ра до ва ла је мно ге
ме шта не.

Ива но во: Основ на шко ла „Мо -
ша Пи ја де” обе ле жи ла је при -
ред бом сла ву Све ти Са ва, а
део про гра ма из ве ден је на
је зи ку на ци о нал них ма њи на
ко је жи ве у Ива но ву. До ма ћи
фуд ба ле ри су ре ми зи ра ли у
при прем ној утак ми ци с го -
сти ма из Но вог Се ла.

Ја бу ка: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це, као при вре ме но ре -
ше ње, на сут је гре ба ним ас -
фал том део Вар дар ске ули це
од Мар ша ла Ти та до Ри бар -
ске, у че му је мно го по мо гао
и „Ма рекс цен тар”. Шко ла је
обе ле жи ла школ ску сла ву
Све ти Са ва бо га тим про гра -
мом – од на сту па ре ци та то -
ра, хо ра и фол кло ра до ске -
че ва, пле са и из ло жбе деч јих
ра до ва.

Ка ча ре во: Kњижевно ве че На -
де Ма лек, спи са те љи це из
Пан че ва, упри ли че но је у субо -
ту, 25. ја ну а ра, у ор га ни за ци -
ји До ма кул ту ре. Удру же ње
Ма ке до на ца „Вар дар Ка ча ре -
во” при ре ди ло је „Се ден ку” у
уто рак, 28. ја ну а ра, у сво јим
про сто ри ја ма.

Омо љи ца: Обе ле же на је
школ ска сла ва Све ти Са ва, а
истог да на и сла ва ло вач ког
удру же ња. КУД „Жи сел” је у
уто рак 4. фе бру а ра, зва нич -
но за по чео но ву се зо ну првом
про бом. Оне ће се одр жа ва -
ти у стан дард ним тер ми ни -
ма, а упо ре до с тим те ћи ће
упис но вих чла но ва у све
ансам бле.

Стар че во: Пче лар Иван Ва -
си ље вић из Кра гу јев ца пред -
ста вио је сво ју тех но ло ги ју
пче ла ре ња у сре ду, 29. ја ну а -
ра, у све ча ној са ли Ме сне
зајед ни це, a на истом ме сту
на ред не сре де, 29. ја ну а ра, од
18 са ти, би ће упри ли чен раз -
го вор чла но ва Дру штва пче -
ла ра на ак ту ел не те ме. Из -
ложба фо то гра фи ја под
називом „Ка мен и во да” ау -
то ра Пре дра га За гор ца, филм -
ског и ТВ сни ма те ља из Бор -
че, отво ре на је у че твр так, 24.
ја ну а ра, у га ле ри ји „Бо ем”.

Месне актуелности

ФУ ТУ РИ СТИЧ КО ПРЕ ДА ВА ЊЕ У СТАР ЧЕ ВУ

Ка ко би тре ба ло да из гле да мо дер на по љо при вре да
Ра ди о ни цу во ди ли
струч ња ци с
Биолошког фа кул те та

Пе де се так љу ди, ма хом чла но -
ва Дру штва пче ла ра Стар че во,
у сре ду, 22. ја ну а ра, у све ча ној
са ли та мо шње Ме сне за јед ни -
це мо гло је да слу ша и раз го ва -
ра о бу дућ но сти по љо при вре де
и би о ди вер зи те та уоп ште. Том
при ли ком је по ме ну то удру же -
ње, за јед но с не ко ли ко за по сле -
них на Би о ло шком фа кул те ту у
Бе о гра ду, при ре ди ло ра ди о ни -
цу ко ја је део европ ског про јек -
та под на зи вом „Ком би но ва ње
еко си стем ских услу га: ме ха ни -
зми и ин тер ак ци је за оп ти мал -
ну за шти ту усе ва, уна пре ђи ва -
ње по ли на ци је и про дук тив но -
сти (EcoStack)”.

Тре ба ис та ћи да су у ре а ли -
за ци ји на ве де ног ску па уче ство -
ва ли и Са вез пче лар ских ор га -
ни за ци ја Ср би је (СПОС), Се -
ме нар ска асо ци ја ци ја Ср би је и
по зна ти пан че вач ки струч ња -
ци са ових про сто ра – др Вла -
дан Угре но вић из Ин сти тута за

зе мљи ште и др Вла ди мир Фи -
ли по вић из Ин сти ту та за про у -
ча ва ње ле ко ви тог би ља „Др Јо -
сиф Пан чић”.

Ра ди о ни цу је на ја вио се кре -
тар Дру штва пче ла ра Сте ва
Пе тро вић, а во ди ли су је про -
фе со ри Би о ло шког фа кул те -
та др Ми лан Пле ћаш, др Љу -
би ша Ста ни са вље вић, др Ан -
ђел ко Пе тро вић, као и Јо ва на

Ра и че вић, сту дент ки ња док -
тор ских сту ди ја, ко ји су по -
дроб но пред ста ви ли зна чај по -
ме ну тог про јек та.

Сви они су на сто ја ли да иден -
ти фи ку ју глав не тре нут не про -
бле ме и иза зо ве у по љо при вре -
ди, на ро чи то у су прот ста вље -
ним по тре ба ма за по ве ћа њем
при но са и очу ва њем при род -
них ре сур са.

Пред ло же на су и про гре сив -
на ре ше ња по пут ди зај ни ра -
ња (и одр жа ва ња) цвет них по -
ја се ва или дру гих ти по ва при -
род них иви ца по ља, као и ком -
би но ва ње раз ли чи тих ти по ва
здру же них усе ва и по ли -
култура уз упо тре бу ор ган ских
по кро ва.

Ка ко се ди ску си ја раз ви ја -
ла, би ло је ре чи и о мно гим
дру гим те ма ма – од раз ви ја ња
но вих би о пе сти ци да, ко ри шће -
ња ко ри сних ен до фит ских гљи -
ва и зе мљи шних ми кро ор га -
ни за ма, до то га ка кве све про -
бле ме пче ла ри има ју с пе сти -
ци ди ма или ка ко би мо гли да
за ра ђу ју са мо од опра ши ва ња
во ћа уз по моћ пче ла, па чак и
бум ба ра.

Због по зи тив не ин тер ак ци је
из ме ђу мо де ра то ра и уче сни -
ка, пре да ва ње је за вр ше но тек
на кон пет са ти, а ре зул та ти ове
ра ди о ни це би ће при до да ти они -
ма са слич них ску по ва ко ји се
спро во де ши ром Евро пе и укљу -
че ни у бу ду ће ана ли зе као осно -
ва за до но ше ње но вих по љо -
при вред них ре гу ла ти ва.

НО ВИ УСПЕХ ДО ЛО ВАЧ КОГ ВИ НА РА

Ћој ба ши ћу два зла та 
у Те ме ри ну

А летос га је било довољно?!



НО ВА КЊИ ГА ВА СЕ ПАВ КО ВИ ЋА

На од мо ри шту
У Га ле ри ји Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа у сре ду, 22. ја ну а ра,
пред ста вље на је но ва књи га по -
е зи је Ва се Пав ко ви ћа, ко ја но -
си на зив „На од мо ри шту”.

Ова збир ка је јед на од че -
ти ри књи ге ко је је Ва са
Павковић об ја вио про шле го -
ди не, а на ста ја ла је по след -
њих осам на ест го ди на. Пр ви
ци клус је пи сан у књи жев ној
ко ло ни ји ко ју је ор га ни -
зо ва ло Срп ско књи жев но дру -
штво дуги низ го ди на код
Крчедина.

– У тим пе сма ма се мо гу
пре по зна ти мо ти ви ко ји су ме
окру жи ва ли. Био сам у при ро -
ди, у јед ном зам ку из над Ду -
на ва, и за то вре ме сам пи сао
пе сме. Оне су ста ја ле са стра -
не и че ка ле, иа ко су на ста ле
2003. годи не – ре као је ау тор
и до дао да има још пе са ма ко -
је че ка ју свој тре ну так да бу ду
об ја вље не.

Ва са Пав ко вић (1953) за вр -
шио је пост ди плом ске сту ди је
на Фи ло ло шком фа кул те ту у
Бе о гра ду. Био је за по слен у Ин -
сти ту ту за срп ски је зик у Бе о -
гра ду од 1977. до 2018. Је дан

је од уред ни ка Реч ни ка СА НУ.
У срп ској књи жев но сти се
појавио збир ком пе са ма „Ка -
ле и до скоп” (1981). На кон ње
на пи сао је књи ге пе са ма „Оп -
се си ја”, „Те ле сна страст”, „Кон -
вер зи ја”, „Не си гур ност у тек -
сту”, „Књи га о ла ста ви ца ма”,
„Еле ги је и ба ла де из про шлог
сто ле ћа”, „Ва тре на ли ни ја” (иза -
бра не и но ве пе сме), „У вар љи -
вом жи во ту”, „Мај сто ри пе вачи”

и „На од мо ри шту”. У ње го вом
бо га том ства ра лач ком опу су
на ла зе се ро ма ни „Љу бав нич -
ки де ка ме рон”, „Ме сец ја ну -
ар”, „Док тор Ба тут про тив на -
дри ле ка ра” и књи ге при ча
„Мон струм и дру ге фик ци је”,
„Мач је очи”, „Хип но ти сан”,
„По след њи шти ће ник но ћи”,
„Мој жи вот на Мар су”, „Цр нац
у бе лој ко шу љи”, „Оке ан Ду -
нав” и „Де сет зам ки”.

Ва са Пав ко вић је је дан од во -
де ћих срп ских књи жев них кри -
ти ча ра по след њих че тр де се так
го ди на. Об ја вио је де се так кри -
тич ких књи га и ан то ло ги ја и
био при ре ђи вач мно штва де ла
ко ја при па да ју срп ској књи жев -
ној тра ди ци ји. Уре ђи вао је ви -
ше зна чај них ча со пи са и еди -
ци ја. До бит ник је де се так књи -
жев них на гра да за про зу, по е -
зи ју и књи жев ну кри ти ку.

КУЛТУРА
Петак, 31. јануар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ма ја Ла зић, ва јар ка 

и док то рант ки ња Фа кул те та

ли ков них умет но сти

КЊИ ГА И СЕ РИ ЈА: „Ка да би
свет сам по се би мо гао да пи -
ше, то би ура дио Тол сто је вим
пе ром.” (Исак Ба бел)

Мој пр ви из бор за са вр ше -
ну књи гу у овим хлад ним да -
ни ма је не пре ва зи ђе ни ру ски
кла сик, ре мек-де ло свет ске
књи жев но сти – „Рат и мир”
Ла ва Ни ко ла је ви ча Тол сто ја.
Пи сац нам да је сли ку ру ског
дру штва за вре ме На по ле о но -
вих ра то ва, пра те ћи со ци о ло -
шки аспект, пси хо ло шку про -
ме ну по је ди них ли ко ва, њи -
хо во са зре ва ње, ме ња ње по -
гле да на свет и дру штво, као и
њи хо ва лич на пре и спи ти ва ња
и фи ло зоф ска раз ми шља ња о
чо ве ку, по је дин цу и сми слу
жи во та. Ова књи га је по пут
жи вог ор га ни зма ко ји кон -
стант но отва ра но ве мо гућ но -
сти раз ми шља ња, ства ра ју ћи
жеђ за чи та њем и же љу да тра -
је за у век. Сто га сма трам не -
ве ро ват но хра брим под ви гом
по след њу адап та ци ју овог ро -
ма на у про дук ци ји „Би-Би-Си -
ја”, из 2016. го ди не.

Се ри ја „Рат и мир” на и шла
је на број не кри ти ке, док су
мо је лич но крај ње по зи тив -
не. Ве ро до стој ност у при ме -
ни тек ста (ди ја ло га), рас ко -
шна сце но гра фи ја, им по зант -
ни ари сто крат ски ко сти ми,
из ван ред на му зи ка и крај ње

убе дљи ви глум ци жи во пи сно
ин тер пре ти ра ју при каз дру -
штва, ра та, по ли ти ке, лич них
оп сер ва ци ја, фи ло зоф ских
про пи ти ва ња и пи та ња мо ра -
ла. Оне ко ји пла ни ра ју да пр -
ви пут про чи та ју књи гу са ве -
то ва ла бих да пр во по гле да ју
се ри ју, јер ће им знат но олак -
ша ти по ве зи ва ње до га ђа ја с
ли ко ви ма, ко јих у књи зи има
ви ше од сто.
МУ ЗЕЈ И ИЗ ЛО ЖБА: Ви де ти
де ла нај ве ћих свет ских умет -
ни ка у европ ским му зе ји ма
за и ста пред ста вља при ви ле -
ги ју, али до жи ве ти де ла истих
умет ни ка у на шем На род ном
му зе ју у Бе о гра ду бу ди по се -
бан осе ћај уз бу ђе ња и ча сти,
као и при пад но сти – да су те
умет ни не део на ци о нал не
збир ке, а са мим тим кул тур -
но до бро и на сле ђе сва ког од
нас. Сто га мо ја пре по ру ка за
„кул тур ни ви кенд” сва ка ко,
по ред стал не по став ке му зе -
ја, је сте и оп се жна из ло жба
скулп ту ра Ива на Ме штро ви -
ћа, нај и стак ну ти јег умет ни ка
ју го сло вен ског ва јар ства.

Рат и мир

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Културни телекс
Му зи ка
Пе так, 31. ја ну ар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: ху ма -
ни тар ни кон церт КУД-а „Абра ше вић”.

Пе так, 31. ја ну ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон цер ти гру па РАМ ПА, „Мај дан” и „Си зип”.

Су бо та, 1. фе бру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт гру пе „Џа или бу”.

Пред ста ве
Су бо та, 1. фе бру ар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Хра бри кро јач”.

Из ло жбе
По не де љак, 3. фе бру ар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: из ло жба „Ево чо ве ка” Ду ша на Ма ри на.

Те мат ски про грам
По не де љак, 3. фе бру ар, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: на те -
му „Дра ма исти не” го во ри ће Сва ми Анан да Тирт ха.

Сре да, 5. фе бру ар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
пре да ва ње „Би бли ја и ле по та” проф. др Ми ла на Ра до ва но ви -
ћа, пра во слав ног те о ло га, док то ра те о ри је умет но сти и ме ди -
ја и про фе со ра на Ака де ми ји умет но сти у Бе о гра ду.
Ор га ни за тор је „Лас хен тес”.

КЊИЖЕВ НИ КОН КУРС

Признање за на шег
сугра ђа ни на

Наш су гра ђа нин Ми лан Ма -
нић до био је дру гу на гра ду на
ме ђу на род ном књи жев ном кон -
кур су ко ји је рас пи сао НВО „Др
Шпи ро Ма ти је вић”, Лу ка вац –
Ту злан ски кан тон, Фе де ра ци ја
БиХ. На гра да но си име „Бо ри -
слав Га врић”. Пр ви ме ђу на род -
ни су срет пи са ца и све ча на доде -
ла на гра да одр жа ће се 23. фебру -
а ра у До му кул ту ре Лу ка вац.

Ма нић је по за ни ма њу са -
мо стал ни умет ник – ли ков ни
умет ник про ши ре них ме ди ја.
Члан је УЛУС-а и још ни ко ли -
ко умет нич ких удру же ња. Имао
је че ти ри са мо стал не из ло жбе
и уче ство вао на ви ше од се -
дам де сет груп них из ло жби у
зе мљи и ино стран ству. Пи ше
крат ке при че и пе сме. Об ја вио
је збир ку при ча и пе са ма „Све
те пре вр та ли це” (2008). Са ра -
ђу је са ча со пи си ма и за сту пљен
је у број ним збор ни ци ма. До -
бит ник је се дам књи жев них и
две ју ли ков них на гра да.

ИЗ ЛО ЖБА У КО ВИ НУ

Слике Дра го сла ва Ху са ра
У Цен тру за кул ту ру Ко вин у
уто рак, 21. ја ну а ра, отво ре на
је са мо стал на из ло жба аква -
ре ла Дра го сла ва Ху са ра.

Ре цен зи ју за ка та лог о ње -
го вом ра ду на пи сао је Дра го -
слав То до ро вић, исто ри чар
умет но сти.

„Као са пут ник имао сам
при ли ку да га гле дам ка ко се
под цр ним ше ши ром, ма шу -
ћи ши ро ким чет ка ма, као ка -
кав ди ри гент у жит ном по љу,
бо ри с раз ли ве ном бо јом да
оно што је не ви дљи во учи ни
ви дљи вим. Осе ћао сам да је у
том рва њу и бо ре њу са др жа -
на су шти на ње го вог жи во та и
ње го ве умет но сти, ње на лепо -
та, ње на сна га, ње на исти на 

и пле ме ни тост”, на пи сао је
То до ро вић.

Дра го слав Ху сар је ро ђен
1951. го ди не у Но вом Са ду, а
ли ков но се фор ми рао са мо -
стал но. Члан је Са ве за Удру -
же ња ли ков них умет ни ка Вој -
во ди не и Удру же ња ли ков -
них умет ни ка Пан че ва и из -
ла же од 1968. го ди не. До са -
да је имао пре ко два де сет са -
мо стал них и ви ше од две ста
ко лек тив них из ло жби у зе -
мљи и ино стран ству. Уче ство -
вао је у ра ду ви ше ли ков них
ко ло ни ја.

До бит ник је на гра де Је се -
њег са ло на у Ко ви ну 1990. и
1992. го ди не и на гра де „Гру -
ји ца Ла за ре вић” 2004.

У На род ном му зе ју Пан че во у
уто рак, 4. фе бру а ра, у 19 са ти,
би ће отво ре на из ло жба ра до ва
фи на ли ста на гра де за мла де
умет ни ке Пан че ва, ко ју је кра -
јем про шле го ди не осно вао сли -
кар Вук Вуч ко вић.

Кон курс је тра јао од 25. но -
вем бра 2019. до 20. ја ну а ра
2020, а мо гли су да се при ја ве
сви ак тив ни умет ни ци уз ра -
ста од осам на ест до два де сет
осам го ди на ко ји су ро ђе ни
или живе на те ри то ри ји гра да
Пан че ва.

На кон курс је при сти гло се -
дам на ест при ја ва, од ко јих је
жи ри у са ста ву Вук Вуч ко вић,
умет ник, и Ива Вуч ко вић Лу -
јан ски, ди рек тор ка умет нич -
ког сту ди ја „Wolf Art”, иза брао
пет мла дих умет ни ка ко ји ће
сво је ра до ве пред ста ви ти на
из ло жби у На род ном му зе ју
Пан че во.

Фи на ли сти кон кур са за 2020.
го ди ну су Алек сан дар Вељ ко -
вић, Ду ња Гла ви нић, Ја сми на
Бал тић, Леа Ем бе ли и Урош
Пре дић.

Про гла ше ње по бед ни ка и
уру че ње на гра де би ће одр жа -
но на отва ра њу из ло жбе 4. фе -
бру а ра у 19 са ти у На род ном
му зе ју Пан че во. Ово го ди шњи

на град ни фонд за нај бо љег мла -
дог умет ни ка из но си 50.000
ди на ра.

Пан че вач ки сли кар Вук Вуч -
ко вић, у на ме ри да пру жи по -
др шку мла дим умет ни ци ма из
свог род ног гра да, од лу чио је да
це ло ку пан нов ча ни из нос Но -
вем бар ске на гра де, ко ја му је
до де ље на 8. но вем бра, ис ко ристи
за осни ва ње на град ног фонда за
ис так ну те мла де ства ра о це.

Циљ ове на гра де је да на ло -
кал ном и на ци о нал ном ни воу
пру жи по др шку и ви дљи вост
мла дим умет ни ци ма из Пан -
че ва, као и да се кроз са рад њу
раз ме њу ју зна ња и ис ку ства нео -
п ход на за раз вој са вре ме ног
умет ни ка на по чет ку ње го ве ка -
ри је ре. На гра да ће се од са да
до де љи ва ти јед ном го ди шње.

Из ло жба ра до ва фи на ли ста
би ће отво ре на за по се ти о це до
22. фе бру а ра.

ДРУ ГИ РО ЂЕН ДАН КЊИ ЖЕВ НОГ СЕ РИ ЈА ЛА

Про мо ци ја мла дих пе сни ка 
и пе сни ки ња

У сре ду, 22. ја ну а ра, про сла -
вљен је дру ги ро ђен дан је ди -
ног књи жев ног се ри ја ла у Пан -
че ву. Ти ја на Са ва тић и Сте фан
Ста но је вић раз го ва ра ли су о по -
е зи ји с го шћа ма Ог њен ком Ла -
ки ће вић и Ма ри јом Драг нић,
ко је су том при ли ком пред ста -
ви ле и сво је нај но ви је књи ге.

„Punchtown Poetry” је на стао
у ја ну а ру 2018. и „Штаб По -
гон” је од та да ме сто оку пља -
ња пре те жно не а фир ми са них,
енер гич них гла со ва мла де књи -
жев но сти. По сле про сла ве прве

го ди не по сто ја ња ор га ни за то -
ри се ри ја ла су по че ли да до во -
де и афир ми са на име на вр ло
жи ве ре ги о нал не књи жев но сти,
исто вре ме но оста ју ћи на кло -
ње ни про мо ци ји мла дих пе -
сни ка и пе сни ки ња.

Ог њен ка Ла ки ће вић (45) ро -
ђе на је у Бе о гра ду, где и да ље
жи ви. За вр ши ла је Фи ло ло шки
фа кул тет, на ка те дри за ан гли -
сти ку. Из да ла је збир ке по е зи је
„Ис под сте пе ни шта” („Мали Не -
мо”, 2002), „Улу бље ња” (ин тер -
нет из да ње), „Тро је” („Самиздат”,

гру па ау то ра, 2016), „Љу бав на
пи сма ’Гу глу’” (Књи жев на ра -
ди о ни ца Ра шић, 2017) и „Во -
дич кроз по жа ре” (ЛОМ, 2019).
Чла ни ца је ал тер на тив не рок
гру пе „Ау то парк”.

Ма ри ја Драг нић је ро ђе на у
Ник ши ћу 1990. го ди не. Ди пло -
ми ра ла је на ка те дри за ан гли -
сти ку Фи ло ло шког фа кул те та
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, где
је за вр ши ла и ма стер-сту ди је.
Пе сме су јој об ја вљи ва не у књи -
жев ној пе ри о ди ци „Арс”, „За -
рез”, „Те ма”, „По ља”, „Про свје -
та”, „По е зи ја”, у елек трон ским
књи жев ним ча со пи си ма „Екер -
ман” и „Агон”, на ин тер нет пор -
та ли ма „Бе тон”, „Стра не”, „Ли -
бе ла”, astronaut.ba. До бит ни ца
је дру ге на гра де на књи жев ном
кон кур су „Ула зни ца 2016”, пр -
ве на гра де на кон кур су „Рат -
ко ви ће вих ве че ри по е зи је” за
2018. и пр ве на гра де на кон -
кур су ПАФ – ПО Е ЗИ ЈА за нај -
бо ље нео бја вљи ва не сти хо ве у
Цр ној Го ри у 2019. го ди ни. Об -
ја ви ла је књи гу по е зи је „Кон -
фа бу ла ци је” (Би је ло По ље; Бе -
о град, 2019). Уред ни ца је у веб-
ча со пи су за по е зи ју „Ен кла ва”.
Пре да је ен гле ски је зик у XIV
бе о град ској гим на зи ји.

Јасмина Топић и Васа Павковић

КОНКУРС „ВУКА ВУЧ КО ВИЋА”

ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА ФИ НА ЛИ СТА 
И УРУ ЧЕ ЊЕ НА ГРА ДЕ
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Уби ца је не -
ми ло ср дан и
пе дан тан, не
оста вља тра -
го ве ни до ка -
зе, и кре нуо
је у ак ци ју,
спре ман да
по но во уби је.
Ње го во по на -
ша ње пр ко си
сва кој ло ги -
ци, а по ли ци -
ја тап ка у ме сту: је ди на осо ба ко ја
би мо гла да ре ши за го нет ку је Јо на
Ли на, бив ши по ли циј ски ин спек -
тор ко ји слу жи ка зну у за тво ру због
не ких ста рих гре хо ва. На ин тер -
вен ци ју пре ми је ра, у тај но сти ће
за јед но с по ли цај ком Са гом Ба у ер
мо ра ти да ухва ти лов ца на зе че ве
пре не го што бу де пре ка сно.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
че га се нај ви ше пла ши те. Књи ге из
„Вул ка на” до би ће ау то ри сле де ћих
по ру ка:

„От ка ко сам зе зну ла мо ју смрт,
ви ше се ни чег не пла шим.” 060/6672...

„Нај ви ше се пла шим гу бит ка сми -
сла за ху мор. Та да ме ви ше не ће те
на гра ђи ва ти књи гом.” 063/3750...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко ли ко ку по хо ли -
ча ра има те у свом окру же њу:

„Са мо јед ног – се бе. За још ко јег
не ма мо пред ви ђен кућ ни бу џет.”
062/3272...

„Па у Ср би ји их је мо жда не кад и
би ло, али су се од се ли ли у про спе -
ри тет ни је др жа ве. Ов де ку по хо ли -
ча ра не ма, јер смо та ко у (не)мо гућ -
но сти.” 064/3651... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 5. фе бру а ра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко ли ко вам је те шко да са -
чу ва те тај ну?”, на гра ди ће мо по јед -
ном књи гом. Од го во ре ће мо об ја -
ви ти у на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Хлад ни рат је
у пу ном је ку.
Две дак ти ло -
граф ки ње из
би роа ЦИА до -
би ја ју жи вот ни
за да так. Ми си -
ја: кри јум ча ре -
ње „Док то ра
Жи ва га” из
СССР-а, где се
ни ко не усу ђу -
је да га об ја ви,
и на сто ја ње да Па стер на ко во ве ли -
ко де ло на ђе пут до штам па ри ја у
све ту. Гла му ро зна и пре фи ње на Са -
ли Фо ре стер ис ку сна је шпи јун ка
ко ја је свој дар за пре ва ру бру си ла
по чи та вом све ту слу же ћи се сво јом
маг нет ском при влач но шћу и шар -
мом да из ма ми тај не од моћ них му -
шка ра ца. Ири на је по чет ни ца ко ја
под Са ли ним ста ра тељ ством бр зо
учи ка ко да се укло пи, да из вр ши
при мо пре да ју по вер љи вих до ку ме -
на та и не при мет но их пре но си.

„Тај не ко је 
смо чу ва ле”

Ларе Пре скот

„Ло вац на зе че ве”
Ла ша Ке пле ра

Два чи та о ца ко ји до 5. фе бру а ра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Шта је за вас нај зна чај ни ји
улов?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

На те ри то ри ји на шег гра да по сто ји
ве ли ки број кул тур но-умет нич ких
удру же ња ко ја се тру де да са чу ва ју
тра ди ци о нал не игре и ко ла на ро да
ко ји су жи ве ли и жи ве на овим про -
сто ри ма. У по след њих не ко ли ко бро -
је ва пред ста вље не су ак тив но сти удру -
же ња у про те клој го ди ни и пла но ви
ко је има ју за 2020. го ди ну.

Сло вач ко кул тур но-про свет но
дру штво „Ђе тван”

СКПД „Ђе тван” има већ ду гу тра ди -
ци ју у про све ћи ва њу и кул тур ном жи -
во ту Сло ва ка у Пан че ву. Сви у ње му
су во лон те ри, мо ти ви са ни са мо во -
љом и ен ту зи ја змом да се с по но сом
не гу је соп стве ни иден ти тет.

– Рад у на шем дру штву не по ма жу
са мо Сло ва ци, већ сви ко ји има ју же -
љу да се с на ма дру же и до при но се
не го ва њу сло вач ке на ци о нал не кул -
ту ре и тра ди ци је – ка же Ми хал Спиш -
јак, пред сед ник СКПД-а „Ђе тван”.

У окви ру Дру штва по сто ји не ко ли -
ко сек ци ја: деч ја и ста ри ја фол клор -
на, му зич ка, му шка и жен ска пе вач -
ка, деч ја, омла дин ска и ста ри ја по зо -
ри шна, и сек ци ја же на ве зи ља. Фол -
клор не, пе вач ке и ор ке стар ске сек -
ци је су у 2019. го ди ни уче ство ва ле на
не ко ли ко фе сти ва ла у Ср би ји (Пан -
че во, Гло жан, Бач ки Пе тро вац, Ки -
сач, Ста ра Па зо ва, Ко ва чи ца, Пив ни -
ца, Па ди на и Шид) и Сло вач кој (Бан -
ска Би стри ца, Бра ти сла ва и Дје тва).
Ка ко об ја шња ва пред сед ник, Дру штво
је осво ји ло зна ча јан број ин ди ви ду -
ал них и тим ских на гра да и пла ке та,
ко је су до дат ни мо тив за рад свим
чла но ви ма и са рад ни ци ма, али и умет -
нич ком ру ко во ди о цу дру штва
Вла ди ми ру Ко ла ри ку.

– По зо ри шне ак тив но сти у
се зо ни 2019. за по че ли смо још
у зим ским да ни ма, оку пља ју ћи
се око ка ми на у ма лој са ли „Ђе -
тва на”. Деч ју и омла дин ску по -
зо ри шну гру пу при пре ма ла је
Али са Ора вец, драм ски ау дио-
ви зу ел ни умет ник и чла ни ца
СКПД-а „Ђе тван”. Крај мар та
је био ре зер ви сан за пре ми је ру
омла дин ске пред ста ве „Дру ги
ред”, да би смо се већ у апри лу
ква ли фи ко ва ли за зон ску смо -
тру – ре као је Спиш јак.

Истог ме се ца су ау тор ском
пред ста вом уче ство ва ли на сло -
вач ком фе сти ва лу „Ђи да” у Пив -
ни ца ма, где су до би ли на гра ду
за ко ре о гра фи ју и сцен ски по -
крет. Упо ре до је и деч ји ан -
самбл при пре мио пред ста ву „Ру -
зма рин” и про шао на зон ску
смо тру.

– По ред то га што се по зо ри -
шна гру па пред ста ви ла на ра зним фе -
сти ва ли ма у Ср би ји и Сло вач кој, чла -
ни це Ја на Бе рац ка и Али са Ора вец су
се до дат но ак ти ви ра ле у ет но-мју зи -
клу про дук ци је КЦ „Ки сач”, ко ји је
оку пио мла де из во ђа че из Ба на та,
Бач ке и Сре ма. Из во ђе ње ет но-мју зи -
кла, у ре жи ји Али се Ора вец, при ре -
ђе но је на отва ра њу фе сти ва ла на род -
них но шњи Сло ва ка у Ки са чу, а за -
тим и на отва ра њу пре сти жног „Ру -
жи но вог фе сти ва ла” у Бра ти сла ви.
Овај мју зикл је до био по зив за из во -
ђе ње у три гра да у Не мач кој – при ча
Спиш јак.

СКПД „Ђе тван” сва ке го ди не ор га -
ни зу је и тра ди ци о нал не „Же те лач ке

да не” у Вој ло ви ци, а ове го ди не су
чла но ви Дру штва има ли и го сте из
Сло вач ког дру штве ног клу ба „Љу до -
вит Штур” у Мел бур ну. С њи ма су
има ли не ко ли ко за јед нич ких на сту -
па по Вој во ди ни.

Фол клор ни ан самбл Удру же ња
ба нат ских Бу га ра „Ива но во –Ба нат”

Удру же ње ба нат ских Бу га ра „Ива но -
во –Ба нат” осно ва но је пре де вет го -
ди на. Основ ни ци ље ви Удру же ња су
кон ти ну и ра ни рад на очу ва њу кул -
тур не тра ди ци је ба нат ских Бу га ра –
Пал ће на, пре све га из вор ног фол кло -
ра, је зи ка и оби ча ја.

Тра ди ци ја из вор ног фол кло ра са
сва тов ским пал ћен ским игра ма тра је
ви ше од јед ног ве ка и пре но си се с ге -
не ра ци је на ге не ра ци ју. На ра зним
смо тра ма, фе сти ва ли ма и при ред ба -
ма у зе мљи и ино стран ству Ива нов -
ча ни су пре зен то ва ли је дин стве не
игре, му зи ку и на род не но шње.

Удру же ње ак тив но ра ди на очу ва њу
је зи ка Бу га ра Пал ће на, ко ји је остао
кон зер ви ран кроз исто ри ју и до не кле
се раз ли ку је од књи жев ног бу гар ског
је зи ка. Не ко ли ко го ди на су ор га ни зо -
ва не је зич ке ра ди о ни це у са рад њи са
Евро ре ги о нал ним цен тром „Ин ме ди -
јас рес” из Пан че ва, а на пи сан је и
„Бу квар и чи тан ка”, штам пан 2011.
го ди не у Со фи ји у 1.000 при ме ра ка,

уз пу ну по др шку Аген ци је за Бу га ре
ван гра ни ца, као и вла де Ре пу бли ке
Бу гар ске. Ау то ри су проф. Ог њан Цвет -
ков на књи жев ном бу гар ском је зи ку и
Ау гу стин Ка ла пиш на пал ћен ском је -
зи ку. По про јек ту Ми ни стар ства за
на у ку и обра зо ва ње Ре пу бли ке Бу гар -
ске, ор га ни зу је се и уче ње бу гар ских
ига ра ко ји ма се на сту па. Струч ни ру -
ко во ди о ци за фол клор у овом удру -
же њу су Ан дри ја Гу ран, Те ре за Ка ла -
пиш, Жар ко Мој си ло вић и Же ли мир
Ма рин ко вић.

Уз пу ну по др шку овог удру же ња,
бу гар ски књи жев ни је зик се учи 
у основ ним шко ла ма у Ива но ву,

Омољи ци и ОШ „Ми ка Ан тић” и
„Све ти Са ва” у Пан че ву.

– Чла но ви удру же ња су у про те -
клој го ди ни уче ство ва ли у про гра -
ми ма по во дом Ме ђу на род ног да на
ма тер њег је зи ка, 21. фе бру а ра, и Да -
на шко ле, 15. мар та, у Ива но ву, за -
тим су го сто ва ли у про гра му срп ско-
бу гар ског при ја тељ ства у Кул тур ном
цен тру у Но вом Са ду, у Ге рон то ло -
шком цен тру у Пан че ву, на отва ра -
њу ре но ви ра не са ле До ма кул ту ре у
Ива но ву и у про гра му „Ре ви ја на род -
не но шње” у Ба нат ском Но вом Се лу
– ре као је Ау гу стин Ка ла пиш, пред -
сед ник Удру же ња.

У про гра ми ма су уче ство ва ли уче -
ни ци ко ји уче бу гар ски је зик с ре ци -

та ци ја ма и пе сма ма на
бу гар ском је зи ку, фол -
клор ни ан самбл с бу -
гар ским игра ма из Тра -
ки је, ор ке стар и во кал -
ни со ли сти.

Тре нут но је у при -
пре ми књи га „Две ста
го ди на у Ба на ту”, ко ју
је с бу гар ског пал ћен -
ског је зи ка на срп ски
је зик пре вео Ау гу стин
Ка ла пиш. Лек тор је
проф. Ду ња Ро тар, а из -
да вач је Исто риј ски ар -
хив у Пан че ву, уз фи -
нан сиј ску по др шку Гра -
да Пан че ва.

Ма ђар ско кул тур но-
-умет нич ко дру штво
„Та ма ши Арон”

МКУД „Та ма ши Арон”
осно ван је 1961. го ди -
не, та да под на зи вом

„Ади Ен дре”. За јед нич -
ким до бро вољ ним ра -
дом ме шта на и уз до на -
ци ју Оп штин ског са ве -
та 1969. го ди не су за вр -
ше ни ра до ви на из град -
њи згра де с ве ли ком са -
лом, ко ја је те го ди не
29. но вем бра све ча но
отво ре на, уз ор га ни зо -
ва ње пр ве Смо тре ју -
жно ба нат ских ма ђар -
ских кул тур но-умет нич -
ких дру шта ва. Та да је,
на пред лог вој во ђан ског
ака де ми ка др Имреа Бо -
ри ја, дру штво про ме ни -
ло на зив и пре у зе ло име
по зна тог се кељ ског пи -
сца Аро на Та ма ши ја. У
Вој во ди ни је и да нас ово
дру штво је ди но ко је но -
си Та ма ши је во име. Са -
да шњи пред сед ник је
Вил мош Ле чеи.

У Дру штву по сто је ме шо ви та пе -
вач ка и деч ја фол клор на гру па, те
сек ци ја ве зи ља и ли те рар на сек ци ја.

Већ пет го ди на рад овог кул тур но-
умет нич ког дру штва, као и оста лих
ма ђар ских кул тур но-умет нич ких дру -
шта ва у Пан че ву, Ско ре нов цу и Ива -
но ву по ма жу сти пен ди сти у окви ру
про гра ма „Пе те фи Шан дор”, ко ји по -
ма же Др жав ни се кре та ри јат за на ци -
о нал ну по ли ти ку при ма ђар ској вла -
ди. Сва ко од њих у окви ру свог зна ња,
уме ћа и спо соб но сти до при но си оп -
стан ку ма ђар ског је зи ка и кул ту ре.

У ја ну а ру је одр жа на ли ков на из -
ло жба мла де умет ни це из Вој ло ви це

Лее Ем бе ли, ко ја се ба ви илу -
стро ва њем књи га, пре вас ход -
но деч јих, а у фе бру а ру је за
нај мла ђе ор га ни зо ва но по клад -
но ве се ље под ма ска ма. Тре ћи
ме сец у го ди ни био је ре зер -
ви сан за ор га ни зо ва ње про гра -
ма у част ма ђар ског на ци о нал -
ног пра зни ка, 15. мар та, ко ји
је ре а ли зо ван с МКУД-ом „Пе -
те фи Шан дор” из Пан че ва.
Овом при ли ком је го сто ва ла
пред сед ни ца КУД-а „Та ма ши
Арон” из ме ста Фар ка шла ка у
Тран сил ва ни ји.

– У ма ју је ор га ни зо ва на про -
сла ва по во дом све ча не пре да је
ет но-ку ће, из гра ђе не до на ци -
јом ма ђар ске вла де у пе ри о ду
од 2015. до 2019. го ди не. Она
је у пот пу но сти опре мље на на -
ме шта јем и упо треб ним пред -
ме ти ма на ших пре да ка ко је су
ме шта ни Вој ло ви це по кло ни ли
Дру штву. Го сти су би ли ви со ки

зва нич ни ци из Ма ђар ске, Вој во ди не
и гра да, као и фол клор на гру па из ру -
мун ског ме ста Чер на ке ре стур, где та -
ко ђе жи ве бу ко вин ски Се ке љи – ре -
кла нам је Ило на Ле чеи, се кре тар ка
Дру штва.

Вој ло вач ки „Же те лач ки да ни” ор -
га ни зо ва ни су у ју лу са СКПД-ом „Ђе -
тван” Вој ло ви ца и удру же њи ма гра -
ђа на из Вој ло ви це, уз уче шће ма ђар -
ске фол клор не гру пе из Хи да ша. То -
ком тог ме се ца го сто ва ла је и про фе -
си о нал на фол клор на гру па „Бе кеч”
из Тран сил ва ни је. У сеп тем бру је
МКУД био до ма ћин 30. смо тре ју -
жно ба нат ских ма ђар ских кул тур но-
умет нич ких дру шта ва, на ко јој је на -
сту пи ло де вет на ест гру па из на се ља с
ма ђар ским жи вљем у ју жном Ба на ту.
У ок то бру је при ре ђен све ча ни про -
грам по во дом при се ћа ња на исто риј -
ске до га ђа је по во дом ре во лу ци је у
Ма ђар ској 1956. го ди не, а у но вем -
бру је одр жан кон церт Бее Па у ле, по -
зна те фолк пе ва чи це из Ма ђар ске.

– У де цем бру је МКУД био до ма -
ћин 23. су сре та ју жно ба нат ских бо -
жић них оби ча ја и ви тле јем ских ига -
ра, ко ји је оку пио око три ста уче сни -
ка из це лог ју жног Ба на та, а има ли
смо и го сте из Боњ ха да, ко ји су пред -
ста ви ли бо жић не оби ча је бу ко вин ских
Се ке ља. Кра јем де цем бра је гру па „Ка -
ла ка” из Ма ђар ске одр жа ла бо жић ни
кон церт за де цу и од ра сле у на шем
дру штву – ре кла је Ило на Ле чеи.

По ред про гра ма ко је су ор га ни зо -
ва ли у свом се ди шту, ода зи ва ли су се
и по зи ви ма при ја тељ ских и срод них
удру же ња у Ма ђар ској, Тран сил ва ни -
ји и Вој во ди ни с ко ји ма има ју ду го го -
ди шњу са рад њу.

Мир ја на Ма рић

АКТИВНОСТИ ПАНЧЕВАЧКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА

ОЧУВАЊЕ ЈЕЗИКА, ТРАДИЦИЈЕ И ОБИЧАЈА

МКУД „Тамаши Арон”

СКПД „Ђетван”

Удружење банатских Бугара „Иваново–Банат”
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Све тла на Ка ро вић Де ра нић (51)
и Зо ран Де ра нић (55) го ди на -
ма су део пан че вач ке умет нич -
ке сце не. Обо је су за вр ши ли
Фа кул тет ли ков не умет но сти у
Бе о гра ду. Зо ран је ди пло ми -
рао сли кар ство и ма ги стри рао
цр теж, док је Све тла на за вр -
ши ла ва јар ство. Упо зна ли су се
при ли ком ре ста у ра ци је јед ног
ма на сти ра, вен ча ли се и до би -
ли два си на и по сто ја но гра ди -
ли сво је умет нич ке ка ри је ре.
Уз то, за јед но при пре ма ју та -
лен то ва ну де цу за упис у умет -
нич ке шко ле и на фа кул те те.
Од пре две го ди не Зо ран во ди
Шко лу цр та ња До ма омла ди не
Пан че во...

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко сте пре по -
зна ли у се би дар за умет ност?

СВЕ ТЛА НА КА РО ВИЋ ДЕ -
РА НИЋ: Све је по че ло од сред -
ње шко ле. У IV бе о град ског
гим на зи ји је по сто јао ди зај нер -
ски смер, ко ји сам ја по ха ђа -
ла. Има ли смо пред мет мо де -
ло ва ње. Ме ни је то би ло та ко
при род но да ни сам при ме ћи -
ва ла да ра дим не што по себ но.
Про фе сор је ви део да је за ме -
не раз ми шља ње у фор ма ма нај -
нор мал ни ја ствар. Тек ка сни је
схва тиш да је то за пра во дар.

ЗО РАН ДЕ РА НИЋ: То чо век
не ка ко пре по зна, као да те не -
ки маг нет ву че. Не знаш шта
тач но хо ћеш, али не ка ко до -
ђеш у кон такт с љу ди ма ко ји се
ба ве умет но шћу или има ју слич -
на ин те ре со ва ња. Одеш у не ки
ате ље и по же лиш да се баш ти -
ме ба виш. То је чу дан и ди ван
осе ћај. Ве ли ку уло гу у мом умет -
нич ком раз во ју од и грао је Све -
то зар Алек сић, на став ник ли -
ков ног у основ ној шко ли. Од -
ла зио сам на ње го ве ча со ве и
кад сам за вр шио осми раз ред,
а он да ме је он упу тио у Шко лу
цр та ња код Че де Ке си ћа. Кад
сам мо гао да пла тим, по ха ђао
сам и кур се ве у Шу ма то вач кој
у Бе о гра ду. У сред њој шко ли
друг ми је дао књи гу о Ван Го гу
„Жуд ња за жи во том”. Ка да сам
је про чи тао, знао сам да сам на
пра вом пу ту.

l Ко ли ко су вас умет нич ке
шко ле об ли ко ва ле?

Зо ран: Са да шњи на чин сту -
ди ра ња се до ста раз ли ку је од
вре ме на ка да смо ми би ли на
Ака де ми ји. Ис пи ти су би ли дво -
се ме страл ни и има ли смо ви -
ше про сто ра за рад и по др шку
ка да смо хте ли да екс при мен -
ти ше мо и раз ви ја мо ин ди ви -
ду ал не скло но сти. Ја сам, на
при мер, уме сто уља на плат ну,
у че твр тој го ди ни до нео мо за -
ик, јер сам био у фа зи сли ка ња

ка ме ном, и до био сам нај ви шу
оце ну, иа ко сам имао и по се -
бан пред мет мо за ик.

l Шта је нај дра го це ни је што
сте по не ли са сту ди ја?

Све тла на: Има ла сам до бру
кла су. Др жа ли смо се за јед но,
чак смо 2009. го ди не на пра ви -
ли из ло жбу „Де сет го ди на по -
сле”. Ме ни је то би ла ме ка
умет но сти и раз во ја, ме сто где
имаш по ро ди цу ко ја те раз у ме
и омо гу ћа ва да се не сме та но
раз ви јаш. Сви смо се раз у ме ли
и без ре чи, би ли на из во ру ин -
фор ма ци ја. Фа кул тет ска би -
бли о те ка је би ла фан та стич на.
Дра го це но ми је што сам и дан-
-да нас у кон так ту с ко ле га ма.

Зо ран: Има ли смо сре ћу да
смо учи ли од чи та ве пле ја де
сјај них про фе со ра, ко ји су,
поред то га што су би ли до бри

пе да го зи, би ли и успе шни као
умет ни ци. То су, на при мер,
Бран ко Ми љуш, Сло бо дан Пе -
јо вић, Сла во љуб Чво ро вић, Ве -
ли зар Кр стић, Ни ко ла Ву ко са -
вље вић, Љу ба Гли го ри је вић...
Ти раз го во ри с про фе со ри ма
су од не про це њи ве вред но сти.

l У ком прав цу сте кре ну ли
на кон ака де ми је?

Све тла на: Че сто у раз го во ру
с ко ле га ма са сту ди ја из го во -
рим да ни смо та да ни би ли све -
сни да сту ди ра мо не што да би -
смо од то га жи ве ли. Све за пра -
во за ви си од при о ри те та и шта
сте спрем ни да жр тву је те. Ја
сам је дан пе ри од жи во та по -
све ти ла де ци и по ро ди ци.

Зо ран: Ја сам у по чет ку сва -
шта рио. Имао сам не ке ра до ве
ко ји су би ли при хва тљи ви за
про да ју, цр те же ста рог Пан че -
ва ко ји су на ста ја ли док сам ве -
жбао. Ка сни је сам по чео да ра -
дим озбиљ ни је ства ри, „те зге”
и не што што је чист за нат. На
при мер, ис пи си вао сам сло ва
по не ким ци стер на ма. Али оно
што је бит но – ни ка да ни сам
пре ки дао да ра дим сво је. Ба -
вио сам се сли ка њем. У јед ном
тре нут ку сам се по ве зао с Ре пу -
блич ким за во дом за за шти ту
спо ме ни ка и ра дио ре ста у ра -
ци је. Та ко сам и упо знао Це цу.
Она је ра ди ла на чи шће њу ико -
но ста са, а ја зи до ва. Ка да смо
ка сни је ре кон стру и са ли не ке
до га ђа је, мо гу ће је да смо се
сре та ли и на фа кул те ту, али та -
да ни смо при ме ти ли јед но друго.

l Не ка ва ша де ла гра ђа ни
мо гу да ви де сва ког да на...

Све тла на: Из ра ди ла сам
скулп ту ру Де сан ке Мак си мо -
вић, по ста вље ну на бе о град -
ском Та шмај да ну, гра ду Пан -
че ву сам до ни ра ла скулп ту ру
пса Леа, а ра ди ла сам до ста на
ре ста у ра ци ја ма: Штап ска згра -
да, „Сло бо да”, за тим раз не спо -
мен-пло че, на ку ћи Ол ге Сме -
де ре вац, на Ру ској бол ни ци...
Уче ство ва ла сам на ра зним кон -
кур си ма, а би ло је и до ста при -
ват них по руџ би на.

Зо ран: Ра дио сам не ко ли ко
му ра ла, за тим са Све том Алек -
си ћем мо за ик у Под го ри ци...
Јед но вре ме сам ра дио ке ра ми -
ку с Ма ри јом Ста ној ло вић, то
су би ли маг не ти с мотивима
Ро ви ња и Бе о гра да. Али ни ка -
да тај за нат ски део ни је пре о -
вла ђи вао. Дра го ми је да смо
обо је са чу ва ли сво је ства ра ла -
штво. Ком про ми си ко је смо пра -
ви ли увек су би ли на гра ни ци
да не за се че мо то не ко умет -
нич ко тки во ка ко би смо га на -
ру ши ли. При ви ле ги ја је да ра -
диш оно што во лиш. Ми ви ше
жи ви мо за умет ност не го од ње.

l Ко ли ко вам је зна чи ло то
што жи ви те у Пан че ву и дру -
же ње с мно гим сјај ним умет -
ни ци ма из овог гра да?

Зо ран: Ме ни је ве о ма зна чи -
ло, по го то во са рад ња с Галеријом

са вре ме не умет но сти, па од ла -
сци у ли ков не ко ло ни је и све
те из ло жбе ко је су усле ди ле.
Око ме не је увек би ла еки па
љу ди ко ји су по све ће но ра ди -
ли и то ме је ин спи ри са ло.

Све тла на: С об зи ром на то
да сам из Бе о гра да, ни сам од -
мах при хва ти ла ову сре ди ну,
али са да знам да сам има ла
сре ћу што сам до шла ова мо.
Ство рио се круг љу ди с ко ји ма
ква ли тет но и ле по мо гу да ко -
му ни ци рам и да се раз у ме мо у
на шем ра ду. Раз ли чи те су нам
по е ти ке, али су шти на је иста.
Удоб но ми је ме ђу овим љу ди -
ма. Ко му ни ка ци ја с мла дим
љу ди ма ко ји до ла зе и ко ји су

иза шли из на шег ате љеа мно -
го ми зна чи. Мно ги су нам оста -
ли при ја те љи за цео жи вот.

l Да ли је олак ша ва ју ћа или
оте жа ва ју ћа окол ност што сте
обо је умет ни ци?

Зо ран: На ма је дра го што је
та ко. У ег зи стен ци јал ном сми -
слу уме да бу де не згод но, јер
ни је баш вре ме за умет ност.
Ка да по сма тра мо с дру ге стра -
не, су да ра ју нам се по е ти ке,
али ми оп ста је мо баш из тог
раз ло га, јер ни смо исти. Сва ко
је за др жао сво ју ин ди ви ду ал -
ност, има свој део „ба ште” где
ра ди. Има ли смо сре ћу.

Све тла на: Ка да ра ди мо с де -
цом, то је зна чај но. Сва ко им
да је ко рек ту ру из свог угла. Де -
ца су раз ли чи та и по ка рак те -
ру и по сен зи би ли те ту. За сва -
ко га мо раш да про на ђеш по се -
бан мо дел. Не ка да им при ја
ви ше Зо ран, не ка да ка ко ја ра -
дим с њи ма.

l Ка ко би сте опи са ли ва шу
по е ти ку?

Све тла на: Ме не ин спи ри шу
фраг мен ти ко ји се по ја вљу ју у
сва ко дне ви ци. Еле мен ти жи -
во та ко ји мо гу би ти ма те ри јал -
ни, или ми сли ко је се у не ким
тре ну ци ма по ја вљу ју. Он да гле -
дам шта мо же да се ура ди, у
ком од но су мо гу да оп ста ну
или да на пра ве не ки но ви кон -
текст. То се че сто ви ди у мо -
јим ра до ви ма. Ка да укла пам
еле мен те, на из глед не спо ји ве,
тра жим од но се где они гра де
не што но во. По сма трам у ком
тре нут ку њи хо ве ве ли чи не, ма -
те ри ја ли и об ли ци мо гу да ко -
му ни ци ра ју и да ли мо гу да ка -
жу још не што осим оно га што
ми у пра ви мах ви ди мо.

Зо ран: Ве зан сам за фи гу ра -
ци ју. То ми је би ла од ред ни ца,
али сам кре нуо и пре ма не ком
ап стракт ном ис тра жи ва њу. Ап -
стракт но сли кар ство је ми са о -
ни је. По треб но је ду бље раз у -
ме ва ње. Ипак, фи гу ра ци ја ми
је увек би ла око сни ца. Те жио
сам да ми сли ка има је дан кла -
си чан при звук, али по ку ша вао
сам да из бег нем све еле мен те
кла сич них на чи на и при сту па.
Из ба ци вао сам гест у сли кар -
ству, а уба ци вао де струк ци ју.

По ку ша вао сам еро зи јом, баш
као што је у при ро ди, да гра -
дим сли ку, па да је ру шим. Да
је шмир глам, уни шта вам, па
да на кра ју до би јем не што што
има при звук кла сич ног сли -
кар ства, ко је је по стиг ну то „ан -
ти сли кар ским” еле мен ти ма.
Ме ни је по треб но да све пре -
тво рим у аван ту ру, да не знам
тач но шта ће да се де си.

l До са да сте за умет нич ке
шко ле и фа кул те те успе шно
при пре ми ли де се ти не мла дих
љу ди. Ко ли ко је зах тев но ра -
ди ти с та лен ти ма?

Зо ран: Де ша ва се да с не ки -
ма не успе мо да оства ри мо са -
рад њу, али има мно го ви ше

оних ко ји схва те наш при ступ
и, као жед на зе мља во ду, све
упи ја ју и је два че ка ју да до ђу
по но во. С њи ма је ми ли на ра -
ди ти. Има раз ли чи те де це, са
иш чи та ва њем та лен та ни је ла -
ко. Код не ко га је раз ви је на мо -
то ри ка, па се чи ни у пр вом тре -
нут ку да су ве о ма на да ре ни,
код дру гих иде спо ри је, али
има ју раз ви је ни ју по ет ску под -
ло гу и ма шту. Ка да се из јед на -
че у ве шти ни, он да се тек ви ди
шта но се у се би.

Све тла на: По је ди ни има ју
за вид ну ве шти ну и ми сле да
ће са пар ча со ва за се ни ти не -
ко га. Та кви не ће про ћи, али и
њих тре ба пре по зна ти и ви де -
ти ко је су њи хо ве мо гућ но сти
и шта би тре ба ло да упи шу, у
че му ће се про на ћи. Не тре ба
гу ра ти при чу о умет но сти по
сва ку це ну.

l Шта је нај леп ше у по сло -
ви ма ко јима се ба ви те, а шта
пред ста вља нај ве ћи иза зов?

Све тла на: Нај леп ши су тре -
ну ци ка да се то не што отво ри.
Ка да ра диш и ка да се де си клик
у гла ви и бу квал но жи виш у
том не ком све ту. Про ра ди ти
ин ту и ци ја и с њом са ра ђу јеш.
Иза зов је тре нут но рад с де -
цом. С јед не стра не, при пре -
ми ти их за при јем не ис пи те, а
с дру ге, да бу ду спрем ни и да
сту ди ра ју, да дру га чи је раз ми -
шља ју, да на пра ви мо не ке при -
пре мље ни је љу де за жи вот.

Зо ран: Ба ви мо се по сло ви ма
ко је во ли мо, чак ми се то не -
ка ко и спо ји ло. То је и по сао и
ми си ја. Нај леп ши је успех де -
це. На ша уче ни ца Ма ја Ла зић
је, на при мер, осво ји ла на гра -
ду за ва јар ство „Сре тен Сто ја -
но вић”, а Са ња Мом чи ло вић је
до би ла „Бе ту Ву ка но вић” за
сли кар ство. Му зеј „Цеп тер” јој
је от ку пио рад. Оста ли смо по -
све ће ни ства ра ла штву. Ра ди мо
ко ли ко осе ћа мо по тре бу. Из -
ла же мо с вре ме на на вре ме.
На шли смо не ки свој ри там.
Ко ли ко ће то оста ви ти тра га и
да ли ће оста ти са мо у ло ка лу
или оти ћи да ље, то ће мо ви де -
ти. Ра ди мо и има мо пу но иде -
ја за да ље.

Мир ја на Ма рић

У Пан че ву већ го ди на ма по -
сто ји и успе шно ра ди Ба лет -
ска шко ла „Ди ми три је Пар -
лић”, ко ја је јед на од нај це -
ње ни јих у Ср би ји. У њој су се
не ка да шко ло ва ле да нас чу -
ве не и зна чај не ба лет ске умет -
ни це, по пут Аш хен Ата љанц,
Ма ри је Ми ло ва но вић, Ру жи -
це Јо ва но вић и Све тла не Ву -
чи нић, а на сле ди ле су их Ања
Ах чин, Те о до ра Спа сић, Јо -
ва на Не сто ров ска, Та тја на Та -
тић и многe другe.

У Ба лет ској шко ли у на -
шем гра ду ра ди се на нај ви -
шем ни воу. О то ме нај бо ље
го во ри по да так да су њенe
бившe ученицe и уче ни ци да -
нас чла но ви ан сам ба ла у по -
зо ри шти ма, ба лет ским и опер -
ским ку ћа ма ши ром на ше зе -
мље и у ино стран ству. Има
их у на род ним по зо ри шти ма
у Бе о гра ду и Но вом Са ду, у
по зо ри шту у Са ра је ву, у Опе -
ри у Ка и ру итд.

Тра ди ци ја уче ња ба ле та у
Пан че ву тра је од 1961. го ди -
не, ка да је фор ми ран курс за
ба лет у окви ру Му зич ке шко -
ле „Јо ван Бан дур”. Та шко ла
је исте го ди не до би ла и ба -
лет ску са лу, а до дат ни им -
пулс за уче ње ба ле та у Пан -
че ву био је до ла зак у Пан че -
во Ко ста дин ке Ни ко лић, та -
да слав не ба ле ри не На род ног
по зо ри шта у Бе о гра ду. Ова
умет ни ца, ко ја је би ла уче -
ни ца чу ве не ру ске ба ле ри не
Ни не Кир са но ве, по сле пен -
зи о ни са ња се пре се ли ла у наш
град и по че ла да ра ди с мла -
дим та лен ти ма у Пан че ву.

Ка да је при ме ће но да по -
сто ји ве ли ко ин те ре со ва ње за
ње не те ча је ве и да она с мак -
си мал ном по све ће но шћу ра -
ди с мла ди ма, од лу че но је да
се Ба лет ска шко ла оса мо ста -
ли, што је и учи ње но 1995.
го ди не. Шест го ди на ка сни је
шко ла је на зва на по ис так ну -
том ба лет ском пе да го гу Ди -
ми три ју Пар ли ћу и ње го во
име но си и дан-да нас.

Ма ло је по зна то да та шко -
ла има оде ље ња у Али бу на ру
и Зре ња ни ну, да у њи ма по -
сто је и те ча је ви на род не игре,
као и то да се, по ред игра ча

кла сич ног ба ле та, шко лу ју и
игра чи са вре ме не игре. Шко -
ла „Ди ми три је Пар лић” отво -
ре на је и за нај мла ђе чи ји су
ро ди те љи код њих при ме ти -
ли скло ност пре ма ба ле ту, а
по след ње три го ди не се успе -
шно ба ви и јед ном спо ред -
ном де лат но шћу. У шко ли је
мо гу ће из нај ми ти или ку пи -
ти но ву ком плет ну оде ћу и
обу ћу ко ја је нео п ход на ба -
лет ским игра чи ца ма и игра -
чи ма.

У по след њих осам на ест го -
ди на уче ни ци Ба лет ске шко -
ле ре дов но осва ја ју на гра де и
при зна ња на так ми че њи ма у
на шој зе мљи и у ино стран -
ству. Од 2001. го ди не, ка да
су се пр ви пут вра ти ли с пр -
вим на гра да ма, осво је ним на
Фе сти ва лу му зич ких и ба лет -
ских шко ла у Кра гу јев цу, та
ле па тра ди ци ја не пре ста је.

Игра чи це и игра чи Ба лет -
ске шко ле успе шни су и на

так ми че њи ма у ино стран ству.
До са да су уче ство ва ли на
смо тра ма у Бе чу, Ри му, Вар -
ни, За гре бу итд. О угле ду шко -
ле „Ди ми три је Пар лић” го во -
ри и то да су у Пан че ву до са -
да у ви ше на вра та одр жа ва на
ре пу блич ка ба лет ска так ми -
че ња и да су до ма ћи ни увек
до би ја ли при зна ња за ор га -
ни за ци ју.

Ина че, љу бав пре ма ба ле ту
спо ји ла је на шу су гра ђан ку
Ању Ах чин и Ах ме да Је хи ју,
ве ли ку ба лет ску зве зду у Егип -
ту. Ка да је за вр ши ла Ба лет -
ску шко лу „Лу јо Да ви чо” у
Бе о гра ду, Ања је крат ко во -
лон ти ра ла у На род ном по зо -
ри шту у Бе о гра ду. Ка да је на
ин тер не ту ви де ла кон курс за
игра чи цу у На ци о нал ној опе -
ри у Ка и ру, од мах се при ја -
ви ла и би ла је при мље на.

Та да је упо зна ла Ах ме да. У
по чет ку су би ли нај бо љи дру -
го ви, а он да је њи хо во при ја -
тељ ство пре ра сло у љу бав. Ах -
мед је оду ше вљен Пан че вом,
а њих дво је до ла зе пет-шест
пу та го ди шње у Ср би ју. Ка да
је Ах ме до ва ма ма пр ви пут
ви де ла Ању, ре кла је си ну да
је она то ли ко ле па да мо ра да
се оже ни њо ме! М. Г.

Зоран Деранић:
Оста ли смо по све ће ни
ства ра ла штву. 
Ра ди мо ко ли ко 
осе ћа мо по тре бу.

Светлана Каровић Деранић и Зоран Деранић

НА ШИ ГО СТИ: ЗО РАН ДЕ РА НИЋ, СЛИ КАР, И СВЕ ТЛА НА КА РО ВИЋ ДЕ РА НИЋ, ВА ЈАР КА

ЖИ ВЕ ТИ ЗА УМЕТ НОСТ И ОД УМЕТ НО СТИ
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БА ЛЕТ СКА ШКО ЛА

Це ње ни у 
це лој Ср бији
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Дру ги ме мо ри јал ни из ви ђач ки
ви ше бој „Алек сан дар Стан ко -
вић”, одр жан у не де љу, 26. ја -
ну а ра, сим бо лич ки је по чео у
ра ним ју тар њим ча со ви ма, ка -
да су пред став ни ци ор га ни за -
то ра ма ни фе ста ци је – од ре да
„Цр не ро де” из Пан че ва – по -
ло жи ли цве ће на гроб пре ра но
пре ми ну лог мла ди ћа. Јед ног
од оних ко ји су огро ман ко мад
жи вот не енер ги је и кри стал но
чи стих емо ци ја по кло ни ли
упра во пле ме ни тој ве шти ни за -
сно ва ној на љу ба ви пре ма при -
ро ди и све му што овај свет чи -
ни та ко ле пим.

А он да се фо кус из ви ђач ког
оку пља ња пре се лио у зда ње
Основ не шко ле „Ми ка Ан тић”
на Стре ли шту, где је про шле
го ди не уста но вље но ме мо ри -
јал но обе ле жа ва ње.

Ка да је све би ло спрем но
„под ко нац”, на чел ни ца ак ци је
Да ни је ла Ја јић по стро ји ла је
све из ви ђа че и вој нич ки гром -
ко уз вик ну ла: „Мир но!”

У тај мах, као на отва ра њу
олим пи ја де или би ло ког дру -
гог ма сов ни јег так ми че ња, сви
су ди сци пли но ва но ста ли у
коло не.

Тре ба ло је ви де ти тај раз о -
ру жа ва ју ће ве се ли „ша ре ниш”
на сме ја них ма ли ша на оде ве -
них у бо је јед не од два де сет

еки па, ко ји су с „ран че ви ма
пре пу ним до бре во ље” до пу то -
ва ли из пет на е стак ме ста из
бли жег и да љег окру же ња. 

Са рад ња Стар че ва 
и Стрели шта

Ка да су сви пред вод ни ци еки -
па пре да ли ра порт на чел ни -
ци, ста вив ши јој ти ме до зна -
ња да су спрем ни за ак ци ју,
она је слич но учи ни ла пре ма
ста ре ши ни ак ци је Ми ши Со -
ко ло ви ћу, ко ји је сви ма по же -

лео мно го зна ња и успе ха на
над ме та њу, али и још јед ном
ука зао на то да је овај до га ђај
по све ћен ду го го ди шњем из ви -
ђа чу чи ји је мла ди жи вот у
зе ни ту пре ки ну ла опа ка бо -
лест. По ред то га што је био,

ка ко по твр ђу ју мно ги, по пут
ње го вог при ја те ља и не ка да -
шњег из ви ђач ког вод ни ка
Мар ка Ри сти ћа, го то во над -
људ ски пле ме нит, по кој ни Аца
је да вао и не се бич ну по др шку
осни ва њу из ви ђач ког од ре да
„Цр не ро де”, ко ји му се оду -
жио овом пре ле пом ма ни фе -
ста ци јом.

Око сни цу те ор га ни за ци је
чи не уче ни ци Основ не шко ле
„Ми ка Ан тић”, чи ја је за ме -
ни ца ди рек то ра Зо ра на Ле пе -
дат на са мом отва ра њу ме мо -
ри ја ла ис та кла да је ово је ди -
на обра зов на уста но ва у гра ду
ко ја има ска ут ску ор га ни за -
ци ју. На рав но, уз „На дел” из
Стар че ва, из ви ђач ки од ред с
ду гом и бо га том тра ди ци јом,
чи ји су чла но ви пре суд но ути -
ца ли и на фор ми ра ње „Цр них
ро да”.

Је дан од њих је и отац тра -
гич но на стра да лог Алек сан дра,
Пре драг Стан ко вић, ко ји је на -
кон ду же па у зе пре два де се так
го ди на био и глав ни ини ци ја -
тор но вог бу ђе ња стар че вач ке
ор га ни за ци је, осам де се тих го -
ди на про шлог ве ка осно ва ног
под име ном на род ног хе ро ја
Јо ва на Ве се ли но ва Жар ка.

– Пре око че ти ри го ди не и у
овом де лу гра да по се ја на је
кли ца из ви ђа штва. Нај ва жни -
ју уло гу у то ме има ла је на ша

не ка да шња чла ни ца Леј ла
Жугић Ма рић, ко ја се упра во
та да на ста ни ла на Стре ли шту.
Она је вр ло бр зо за до би ла по -
ве ре ње ди рек тор ке, а че та је у
пр во вре ме ра ди ла као део на -
шег од ре да „На дел”. На кон три
го ди не су од лу чи ли да се оса -
мо ста ле; раз ло зи су би ли чи -
сто прак тич не при ро де, јер су
се „Цр не ро де” при лич но број -
ча но уве ћа ле. Ми, Стар чев ци,
на то ни смо гле да ли с по до -
зре њем, већ смо, на про тив, на -
ста ви ли да им по ма же мо свим
ре сур си ма. Као што се ви ди,
то и да нас тра је – ис ти че
Предраг.

Са мо кар та и бу со ла

Од ред је зва нич но осно ван про -
шле го ди не и баш на ро ђен дан
по кој ног Алек сан дра, ка да је и
одр жан пр ви ме мо ри јал, а том
при ли ком је за ње го вог ста ре -
ши ну иза бра на упра во Леј ла
(ко ја је сво је вре ме но Аци би ла
пред вод ни ца).

– Че ти ри пу не го ди не у „Ми -
ки ној шко ли” про па ги рам из -
ви ђа штво и у том пе ри о ду мно -
го де це се за ин те ре со ва ло за то
што ра дим. Ме ђу тим, ма ли ша -
не је ипак те шко за др жа ти на
ду же ста зе, не због не до стат ка
же ље, већ за то што су мно ги
ро ди те љи ве о ма не по вер љи ви.
Не ки од њих су чак и про тив
то га да им де ца уче ству ју, ре -
ци мо, у до бро вољ ним ак ци ја -
ма са ку пља ња сме ћа или у ху -
ма ни тар ним ак тив но сти ма.
Ваљ да сма тра ју да то ни је про -
дук тив но у до ба ка да је све

новац. Има чак и оних ко ји про -
сто не ве ру ју да је све ово бес -
плат но и да ми то ра ди мо из
чи сте љу ба ви. На сре ћу, до вољ -
но је до бро на мер них ко ји се у
пот пу но сти про на ђу у из ви ђа -
штву и по том, као нај бо љи гла -
сни ци, спон та но до во де и дру -
ге. Та ко да са да већ ра дим са
по два во да по ле та ра ца и мла -
дих из ви ђа ча – на во ди Лејла.

Она до да је да, по ред по зна -
ва ња ска ут ских ве шти на, у раду
с де цом тре ба би ти и пе да гог –

при ла го ди ти се сва ком ка ракте -
ру и на ћи му аде кват ну уло гу.

– Ви кен дом се ску пља мо у
шко ли, ка да пра ви мо ра ди о -
ни це, а го то во сва ке дру ге не -
де ље не куд от пу ту је мо. Ако не -
кад и бу де не ких тро шко ва, ро -
ди те љи у све то има ју увид. И
на по ме не ра ди – ни ко од нас
за то ни кад не до би ја днев ни -
це. Све у све му, ми смо ту да,
пре све га, по ле тар це и пче ли -
це на у чи мо ка ко да се оса мо -
ста ле. А они та ко бр зо поч ну
да бри ну јед ни о дру ги ма да
им го то во ни смо ни по треб ни.
И та да, на та бо ро ва њи ма, сви
су не ка ко јед на ки и рав но прав -
ни без об зи ра на уз раст и дру ге
раз ли ке. У та квој ат мос фе ри,
без има ло на по ра, на у че и за -
во ле све из ви ђач ке ве шти не –
од ве зи ва ња чво ро ва до сна ла -
же ња у шу ми са мо по мо ћу кар -
те и бу со ле, а без мо дер них
тех но ло ги ја – на гла ша ва ста -
ре ши на „Цр них ро да”.

Учи се од чво ро ва до
путних зна ко ва

А сва та те шко из ре ци ва љу бав
ви ђе на је и на овом оку пља њу,
без об зи ра на то што зим ски
пе ри од зах те ва да се оно одр -
жа ва у за тво ре ном. Спе ци фич -
ност овог так ми че ња је и у то -
ме што се на ње му над ме ћу по -
ле та р ци и пче ли це, а ка ко се
ра ди о де ци уз ра ста од се дам
до је да на ест го ди на, циљ ор га -
ни за то ра је да се они кроз игру
на у че да за во ле при ро ду, то
јест ка ко да се пре ма њој оп хо -
де, као и не ким пра ви ли ма по -
на ша ња. И, на рав но, ка ко да
бу ду део хар мо нич ног ти ма.

На кон што је ска ут ски хор
от пе вао „Ан ђе ле” од „Ри бље
чор бе”, ина че оми ље ну Аци ну
пе сму, као и хим ну „Цр них ро -
да”, не ки но ви из ви ђа чи су да -
ва њем за ве та зва нич но сту пи -
ли у по ме ну ти од ред, чи ји је
на чел ник Фи лип Стан ко вић,
брат по кој ног из ви ђа ча, по де -
лио ди пло ме за ле то ве и зве -
зде чла но ви ма с по стиг ну тим
од го ва ра ју ћим зна њем.

И ко нач но је два де сет еки па
по че ло да се над ме ће у ди сци -
пли на ма ко је са др же основ не
ве шти не, по пут пру жа ња пр ве
по мо ћи у сми слу ра за зна ва ња
опе ко ти на и смр зо ти на или бр -
зог ве зи ва ња нај јед но став ни -
јих чво ро ва као што су ам бу -
лант ни, „ма шна”, „ли си це”...
Ма ли так ма ци су мо ра ли и да
усме но за пам те и пре не су по -
ру ку ку ри ра, као и да сво јим
те ли ма на пра ве пут ни знак (ко -
ји у при ро ди слу жи за обе ле -
жа ва ње ра зних ка рак те ри стич -
них де та ља). Дру ги блок так -
ми чар ских ди сци пли на од ви -
јао се у тим ским игра ма спрет -
но сти, а мо жда нај а трак тив ни -
ја – игра сто ли ца – овог пу та
би ла је пред ви ђе на са мо за бр -
ђа не, то јест ста ри је из ви ђа че.

На по слет ку се на ли ци ма
свих уче сни ка ја сно оцр та вало

за до вољ ство, без об зи ра на то
што су сва три пр ва ме ста осво -
ји ли из ви ђа чи из Пер ле за, ко -
ји су до шли у нај број ни јем, а
ка ко се ка сни је ка сни је ис по -
ста ви ло, и у нај спрем ни јем са -
ста ву.

Иа ко ре зул тат уоп ште ни је
био у пр вом пла ну, тре ба ре ћи
и то да су Стар чев ци би ли

четвр ти, а ме ђу до ма ћим еки -
пама нај бо љи су би ли „Ју ни -
кор ни”, ис пред „Мућ ка” и
„Јежева”.

И још јед ном: у овом слу ча -
ју мно го ва жни ја би ла је кул -
ту ра се ћа ња на не ког ко је за и -
ста вре део, као и мно ге дру ге
пра ве вред но сти ко је из ви ђа -
штво не гу је.

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 -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

Ми ца
Иа ко из гле да као пит бул, ипак је
ме шан ка, али је не сум њи во пре ле -
па. Ми ца има око три и по ме се ца
и ве ро ват но је не ко ме до са ди ла.
Ус пе ла је да се скло ни у по друм
јед не згра де, где спа ва и бо ра ви.

Ова нео до љи ва ку ца би ће сред -
њег ра ста и ле по „та па ци ра на”, а
што је нај ва жни је, ве о ма је дру же -
љу би ва. Са да је очи шће на од па ра -
зи та и ве те ри нар ка же да је здра ва.

За срећ ног удо ми те ља обез бе ђе ни су пре воз и сте ри ли за -
ци ја, уз оба ве зно пот пи си ва ње уго во ра о од го вор ном вла сни -
штву, а све дру го се мо же са зна ти по зи вом на те ле фон
065/529-38-08.

Омољ ча ни
Ови дво ме сеч ни „мал ци” на -
ла зе се у Омо љи ци, али на -
жалост на пе ри фе ри ји ме ста
– мал те не у њи ва ма. Има ју
кућицу, али су у бли зи ни пу та, па их тре ба хит но удо ми ти и
скло ни ти ода тле јер су по че ли да из ла зе на пут.

На жа лост, од сед мо ро, не ко ли ко их је уги ну ло, а оста ле су
две жен ке и је дан муж јак, ко ји су очи шће ни од па ра зи та.

Све дру ге ин фор ма ци је се мо гу до би ти на те ле фон
064/000-96-29.

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.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ДЕ ЦА ОБО ЖА ВА ЈУ ИЗ ВИ ЂА ШТВО

У овој ак ци ји је на раз не на чи не уче ство ва ло мно го де це.

Је дан од њих, Ла зар Авра мо вић, уче ник ше стог раз ре да,

био је кон тро лор за пи смо „гер ма ни кус”, у ко јем сло ва те

ре чи за ме њу ју од ре ђе ни бро је ви. По ма гао му је го ди ну да -

на ста ри ји Лу ка Ње груљ, ко ји је та ко ђе три го ди не из ви -

ђач. Обо ји ца во ле но ва по знан ства, пу то ва ња и иза зо ве,

по пут оних у Чу ру гу, ка да се због ве ли ке ки ше спа ва ло у по -

дру му, или у Ки кин ди, ка да су се на мо ме нат из гу би ли јер

ни су мо гли до бро да про чи та ју кар ту.

Уче ни ца пе тог раз ре да Та ма ра Об ра до вић, ко ја је че ти ри

го ди не у „Цр ним ро да ма”, на во ди да је, по ред ле пих та бо -

ро ва ња, по пут оног у Пе шча ри, на у чи ла и мно го то га, а нај -

ва жни је је то да са да уме да по ма же не ком у не во љи. Ње -

на вр шња ки ња Ан ђе ла Ба тин тек је од не дав но ска ут, за то

што је све нај леп ше чу ла од дру га ри це и већ зна да ве зу је

и не ке чво ро ве.

Сред њо школ ка Еми ли ја Вар га, из ви ђач са осмо го ди -

шњим ис ку ством, по но сна је што је део те за јед ни це у ко јој

по шту ју јед ни дру ге. Слич но раз ми шља и ње на дру га ри ца

Алек сан дра Ко стић, за ко ју је глав на по ен та то што де ца на -

у че ка ко да тим ски ра де.

ПРЕ КО СТО ПЕ ДЕ СЕТ МА ЛИ ША НА НА ДРУ ГОМ ИЗ ВИ ЂАЧ КОМ МЕ МО РИ ЈА ЛУ У ОШ „МИ КА АН ТИЋ”

ЛЕТ „ЦР НИХ РОДА”

Брат покојног Аце и начелник одреда награђује чланове

Најважнији је тимски рад

Александра и Емилија

Химна (за ову прилику црвених) „рода”
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ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs14 Петак, 31. јануар 2020.

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка  13.800
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000

063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински

ИСПОРУКА ОДМАХ

Бесплатна достава
на кућну адресу
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На основу одлуке директора Штампарија „6. окто-

бар” доо Панчево, расписује

ОГЛАС

за следећа радна места:

1. РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ ...........3 извршиoцa

2. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ..1 извршилац

3. ГРАФИЧКИ ИНЖЕЊЕР .................1 извршилац

Вашу пријаву са радном биографијом слати на

адресу: Штампарија „6. октобар” доо Панчево,

Кајмакчаланска 34, или на email: 

jovanaosap@6oktobar.co.rs у року од осам дана од

дана објављивања огласа. За све информације

можете се обратити на број телефона: 069/444-

56-63. 

ПРОДАЈЕМ голф 2, 1.6 Д, ре-

гистрован. Тел. 013/332-384,

063/778-81-33. (288103)

ПРОДАЈЕМ фокукса, бензи-

нац, плин, 2001, власник.

063/118-70-80. (288070)

ДАЧИЈА логан 1.5 ДЦИ,

2006, регистрован. 064/130-

36-02. (288122)

ГРАНДЕ пунто 1.9 мултиџет,

2007, шест брзина, на име.

064/130-36-02. (288122)

ДАЧИЈА логан 1.4, 2005, ис-

текла регистрација. 064/130-

36-02. (288122)

ПУНТО 12.2, 2011/12, пето-

ра врата, атестиран плин,

власник. 064/587-50-24.

(288122)

ФИЈАТ мареа 1.6, бензин,

гас атест, 2001. годиште,,

регистрован до 2021, вла-

сник. После 16 сати,

063/223-369. (288196)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ пежо

607, аутоматик 2.7, није уве-

зен, власник, регистрован,

3.700 евра. 069/263-42-97.

(288274)

ПУНТО 1.2, 2007, петора

врата, атестиран плин, вла-

сник. 064/587-50-24.

(288122)

НА ПРОДАУ опел корса

1999, 1.0. Тел. 064/135-77-

71. (288171)

ПЕЖО 1.1, 2001, 3 В, мета-

лик плав, атестиран плин.

064/856-60-65. (288211)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 3 В,

2003, клима, серво, бео.

064/142-55-93. (288211)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж 1.
Тел. 062/339-299. (288258)

ПРОДАЈЕМ гаражу 11,13

квм, у Улици Стефана Стра-

тимировића, гаража се нала-

зи испод зграде, насеље Те-

сла, цена квадрата по догово-

ру и нову хаубу за фолксва-

ген бубу. 063/806-00-32.

(288214)

ВЕШ-МАШИНЕ, кухињски

бојлер и делови од веш-ма-

шина. 013/252-05-10,

0637703-76-07. (287856/р)

ВЕШ-МАШИНА, мањи фри-

жидер, алфа пећ камин,

комбиновани фрижидер.

063/861-82-66. (287778/р)

ПРОДАЈЕМ судоперу, оста-

ли кухињски елементи, судо-

пера 3.000, нова. 063/773-

45-97. (288065)

ОГРЕВНО дрво: багрем, бу-

ква, храст, бесплатан пре-

воз. Попуст пензионерима.

064/356-03-93. (286602)

СУВО ДРВО, са превозом,
мерењем код вас, 4.500.
066/576-25-92. (287299)

ПРВОКЛАСНИ прасићи, ја-
гањци, свиње. Могућнсот
клања и печења. 060/037-11-
96, 064/290-50-29. (288054)

ПРОДАЈЕМ штенце малтезе-
ра, са папирима, пелцовани
и очишћени од паразита.
069/372-09-00. (288048)

СТОЛАРСКА комбинирка,
250 евра, плац Караула, 5
ари, јефтино. 063/118-70-
80. (288070)

КОМПРЕСОР трудбеник,
110, мала боца аргобна,
двокрилна термо врата.
064/247-77-69. (288086)

КРЕВЕТИ на спрат, радни
сто и комода. Тел. 065/226-
23-81. (288045)

БАЛИРАНА детелина, квали-
тетна, на продају. 064/438-
54-15. (288109)

НАМЕШТАЈ на продају,
дневна соба, спаваћа соба,
трпезарија, кухиња.
063/436-726. (288138)

ПРОДАЈЕМ два точка са гу-
мама од југа 45. Тел.
062/814-84-25 (СМС)

ПОВОЉНО продајем сим-
пов метал-стакло, сто и сто-
лице. 063/327-003. (288158)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја. Столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/600-
14-52. (288154)

ПРОДАЈЕМ кревете, душеке,
ормаре за купатила.
064/143-52-98. (288208)

КОФЕР шиваћа машина, са-
мачки кревет, угаона гарни-
тура, сто, столице. 063/861-
82-66. (288191)

ПРОДАЈЕМ плац са новози-

даним објектом, 7 ари стара

Миса 064/514-12-98, (СМС)

КАЧАРЕВО, продајем двосо-

бан стан 52 квм, тераса, гре-

јање 21.000 евра. Тел.

063/763-60-64 (СМС)

ПРОДАЈЕМ плац, 15 ари, на

Баваништанском путу, Јонеx

. 064/149-01-23 (СМС)

ПРОДАЈЕМ четири и по лан-
ца, грађевинског земљишта
северна зона, преко пута
„Секиног салаша. 062/102-
89-16. (287546)

ПРОДАЈЕМ недовршену ку-
ћу са помоћним објектима,
легализовано. 065/687-96-
48. (287991)

СТАРЧЕВО, кућа са лока-
лом, 15 ари плац, Панчево
локали – 26 и 36, одлични.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(288219)

ПРОДАЈЕМ, Скробара, 10
ари, ЗФ фабрика, започета
градња, легализација.
060/346-51-11 (ф)

ПРОДАЈЕМ три ланца земље,
Водице, војловачки атар.
Тел. 060/322-78-01. (288071)

ИНВЕСТИТОРУ потребан
плац за изградњу випшепо-
родичног стамбеног објекта.
Плацеви већи од 6 ари на ло-
кацији ужег и ширег центра
града. 064/128-52-21. (ф)

ИЗАДАЈЕМ плац 30 ари са
кућом, преко пута Рафинери-
је. Погодан за све привредни-
ке. 064/144-36-49. (288071)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 120
квм, 20 ари, 35.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(288077)

БАВАНИШТАНСКИ пут, ви-
кендица, струја, вода, 10
ари, 18.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (288077)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ у Ива-
нову кућу од 100 квм, са
нуспросторијама на 17 ари,
легализовано. 062/415-359,
064/828-36-26. (288115)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа, 12
ари плаца, подрум, помоћне
просторије, Старчево.
065/262-40-30. (282124)

КУЋА, нова, у изградњи, 80
квм, 13 ари + објекти, оп-
штина Алибунар, јефтино.
063/180-22-26. (288187)

КУЋА са две стамбене једи-
нице, близу центра, договор.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
(288159)

КУЋА, центар, две етаже.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (288108)

КУЋА, реновирана, 60 квм,
13.000 евра, 2 ара, Козарач-
ка 10-а. 063/721-62-13. (288269)

НА ПРОДАЈУ кућа у Сокоба-
њи, код стационара, 300 квм,
чука 2. 063/248-254. (287148)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари, Ба-
натско Ново Село, центар,
повољно. 060/615-10-24.
(288278)

БРЕСТОВАЦ, нова укњиже-
на, 7 ари, 84, 16.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(288277)

КУПУЈЕМ кућу или грађе-
винско земљиште, у центру
Панчева, погодно за изград-
њу вишеспратног стамбеног
објекта. 060/148-09-30,
063/187-66-07. (287679)

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову,
потез Ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (287846)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара са
кућом, Новосељаснки пут
131. 064/276-08-08. (288104)

НОВА МИСА, 180 квм, ЕГ,
гаража, спратна, 60.000.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (288225)

ШИРИ центар, 2.5 ара,
66.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (288077)

СИНЂЕЛИЋЕВА, 250 квм, 4
ара, гаража, гас, 125.000.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (288225)

ПРОДАЈЕМ грађевински лац
од 15 ари, шири центар, за-
почета хала. 063/389-972.
(288261)

КУЋА 100 квм, реновирана,
3 ара, 20.000 евра, Козарач-
ка 10-б. 063/721-62-13. (288269)

КУЋА, монтажна, нова, усе-
љива, 70 квм, 2 ара, Козарач-
ка 10-ц. 063/721-62-13. (288269)

ПРОДАЈЕМ плац на Куде-
љарцу. 063/895-85-79. (288004)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер, веш-машину, де-
лове половне веш-машина.
064/129-73-60. (288182)

ПРОДАЈЕМ машину за ме-
шење теста и машину за се-
чење метала звана црногор-
ка. 063/807-50-65. (288206)

ТА 3 кв, 6 кв, крека весо, по-
вољно. 065/634-38-51. (288016)

ПРОДАЈЕМ култиватор хон-
да са комплетним прибором
и мешалицу за бетон.
063/807-50-65. (288206)

ПРОДАЈЕМ балирану детели-
ну. 063/839-79-07. (288262)

ПРОДАЈЕ се фрижидер 250
л. 064/255-58-23. (288266)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-
машине, фрижидере, замр-
зиваче, телевизоре, долазим
на адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (287558)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, веш-машине, замр-
зиваче, телевизоре. Долазим
на адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (287761)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-
машине, фрижидере, замр-
зиваче, телевизоре. Долазим
на адресу. 064/148-01-31.
(287761)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-
даље, сатове, новац, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (288060)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пели-
стерској. 064/365-66-27 (СМС)

СТАРЧЕВО, усељива кућа,
помоћни објекти, плац 9.5
ари. 063/725-99-37. (288273)

ПРОДАЈЕМ гаражу на Коте-
жу два. Те. 062/814-84-25
(СМС)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

УПРАВЉАЊЕ

Knji

U ponudi:
veliki asortiman

k o l s k o g  p r i b o r a 
igracaka i raznih poklona

Tapeta samolepljivih

ПОВОЉНО продајем стан у
центру, 38 квм, и четвросо-
бан 170 квм, погодан за по-
словни простор. 064/246-05-
71, „Дива некретнине”. (288168)

ТЕСЛА, троипособан, ду-
плекс, 96 квм, ЦГ, видео
надзор, наткривен паркинг,
80.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (288159)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, у строгом центру,
58.000 евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (288259)

ПРОДАЈАМ станове на
Стрелишту - трособан и Со-
дари – двособан. 066/937-
00-13 (СМС)

СОДАРА, V, војна зграда,
троипособан, Цг, VI, 55.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (288077)

ПРОДАЈЕМ нов четворосо-
бан стан дуплекс, 115 квм,
подно грејање, лифт, Иве
Курјачког 35, 39.000 евра.
069/214-41-49. (288026)

КОТЕЖ 2, троиособан, три
спаваће собе, II, ЦГ, без ула-
гања, 55.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (288077)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
у центру. Тел. 064/303-35-
46. (288151)

ЦЕНТАР, двоипособан, II,
сређен, 45.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50. (288108)

ТЕСЛА, I, фул, 45, сређен,
38.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (288277)

ДВОСОБАН, Тесла, ВП, 54,
празан, 37.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (288277)

СОДАРА, 62 квм, ЦГ, IV,
ПВЦ, 35.500. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (288077)

КОТЕЖ 1, двособан, 58 квм,
лифт, IX, 37.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50. (288108)

ДВОСОБАН, Тесла, IV, ТА,
53, празан, 31.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(288277)

КУПУЈЕМ једнособан или
једноипособан стан. Исплата
истог дана. 064/385-31-15.
(287498)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”, по-
требне некретнине, све ло-
кације, брза реализација.
063/744-28-66. (288277)

КУПУЈЕМ двособан стан без
посредника, исплата у кешу.
Тел. 064/960-87-87. (288101)

АКО купјее или продајте
своју некретнину, дођите у
агенцију „Лајф”, 061/662-
91-48. (288159)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требни станови, све локаци-
је, брза реализација. (679,
063/744-28-66. (288277)

КУПУЈЕМО станове и куће
на свим локацијама, брза
исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (288225)

ИЗДАЈЕМ суперкомфорну
кућу са три трособна одвоје-
на стана, са гаражама.
063/301-151, 063/801-09-85.
(287955)

ИЗДАЈЕМ двособан комфо-
ран стан, Котеж 1, дужи пе-
риод. Тел. К065/643-69-11.
(288111)

ИЗДАЈЕМ супер кућу, погод-
ну за раднике, фирму.
063/301-151. (287955)

КОМПЛЕТНО опремљен
двособан стан 60 квм + ло-
ђа, Котеж 2, за издавање.
063/701-11-31. (287770)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. 064/305-73-01. (2880139

ИЗДАЈЕМ двособан комплет-
но намештен стан, грејање
на струју, Светозара Шеми-
ћа. 062/321-270. (288228)

ИЗДАЈЕМ кућу.
063/063/895-85-79. (288004)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву.
060/011-96-66. (288229)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
центру. 064/314-00-68. (288160)

ИЗДАЈЕМ два локала по 25
квм, у центру. 062/345-958.
(287885)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (287794)

ИЗДАЈЕМ намештен једносоан
стан у центру, ТА, кабловска,
депозит. 063/742-14-27. (288250)

ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште,
код Смарт блока, одлична
локација, 34 квм. 064/006-
43-33. (287975)

ИЗДАЈЕМ нов локал, центар,
опремљен салон лепоте, мо-
же празан. 063/734-82-31.
(288095)

ИЗДАЈЕМ магацин у близини
бувљака, камионски улаз,
обезбеђен и наткривен.
0664/206-30-24. (288136)

ИЗДАЈЕМ нов стан, празан,
63 квм, I спрат, преко пута
„Авива”. 063/722-25-22. (288023)

БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило издајем станарки у
Иванову. 064/372-94-71. (288085)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан, на
Тесли, ТА, празан. Тел.
063/814-72-39. (288092)

ИЗДАЈЕМ стан, 30 квм, Те-
сла, преко пута Авив парка,
ЦГ, I спрат, намештен.
0647172-52-51. (288113)

ЈЕДНОСОБАН намештен,
грејање, кабловска, интер-
нет, нова Миса, 120 евра.
064/318-90-95. (288148)

ИЗДАЈЕМ смештај за радни-
ке, самце, студенте, раднич-
ки смештај, центар.
063/502-211. (288153)

ДВОСОБАН стан, за издава-
ње,ч строги центар, ЦГ, на-
мештен. 064/896-23-14. (288140)

НАМЕШЕН једнособан, двори-
шни, ТА, код Хотела „Тамиш”,
80 евра. 064/122-48-07. (288267)

ИЗДАЈЕМ стан, гарсоњеру,
намештену, самцима, група
радника, центар. Повољно.
061/131-79-04. (288132)

ИЗДАЈЕМ једнособан двори-
шни стан код Млина. 061/217-
70-70, 060/142-00-70. (288246)

ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште,
V, 37, ЦГ, терасе, сређен,
23.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (288277)

ПРОДАЈЕМ једнособан дво-
ришни стан у центру, новије
градње, укњижен. 066/318-
235. (288183)

ЦЕНТАР, 1.0, 32, I, договор,
трособни, дворишно, 65, од-
лично, 28.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (288219)

ПРОДАЈЕМ једнособан у
центру, трособан на Содари
и Стрелишту. 066/937-00-13.
(288237)

СТРЕЛИШТЕ, 96 квм, IV/V,
ЦГ, реновиран, две терасе,
власник. 064/163-57-59. (288027)

МИСА, 57 квм, двособан,
подрум, одличан, 35.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (288252)

МАРГИТА, двоипособан, I,
73 квм, гас, 55.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(288225)

ТРОСОБАН, Тесла, 88, IV,
ЦГ, усељив, 55.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(288277)

ЈЕДНОСОБАН, коеж, ниско
приземље, 35, ЦГ, 20.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (288277)

КОТЕЖ 2, трособан дуплекс,
70 квм, ЦГ, V, 42.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(288225)

СТАН, 40 квм, улица 7. јула,
Црна мачка, први спрат, ре-
новиран. Вреди погледати,
30.000 евра. Није фиксно.
061/149-27-22. (288066)

МИСА, 64 квм, 21.000; Мар-
гита, 30 квм, 27.000.
069/655-214. (287841)

ХИТНО продајем стан, 98
квм, нова Миса. Тел.
064/944-40-79. (288033)

ГОРЊИ ГРД, двоипособан,
70 квм, II, ЕГ, 38.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48. (288159)
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04
(6/284892)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у

центру града. 064/679-29-

20. (288011)

ИЗДАЈЕМ локал, Зелена пи-

јаца. 064/908-02-60. (288149)

ПРОДАЈЕМ локал са кућом у

дворишту, Новосељански пут,

Панчево. 063/838-33-97. (288177)

ПРОДАЈЕМ разрађен локал у

центру, 13 квм. 064/246-05-

71, „Дива некретнине”. (288168)

ИЗДАЈЕМ локал 65 квм, ше-

талиште, два излога, центар,

Његошева 2. 065/334-32-80.

(288180)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, у

центру Панчева. 064/866-

22-70. (288218)

ИЗДАЈЕМ локал 90 квм и ви-

ше канцеларијских просто-

ра, АЦ „Звезда”, Стевана

Шупљикца 88. 063/278-250.

(288117)

ПОТРЕБНА радница у Мар-

кету „Идеал” на Стрелишту.

013/333-160, 063/106-02-84.

(287470)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ H2О по-

требан радник са исксутвом.

Екстра услови. 065/474-46-

66. (288157)

ПЕРИОНИЦИ аутомобила

потребан радник за дубин-

ско прање возила. 061/551-

95-31. (288216)

ПОТРЕБНА одговорна жена,
са препоруком, за помоћ по-
лупокетном болеснику, 24 са-
та и одржавање стана. Кон-
такт тел. 061/220-43-40. (288050)
ПЕКАРИ у Старчеву потреб-
ни возач и пекар са Б кате-
горијом, ноћни рад.
062/806-02-58. (288109)

ПОТРЕБНА куварица. Ресто-
ран „Звезда”, Стевана Шу-
пљикца 88. 063/278-250.
(288117)

У ОМОЉИЦИ ускоро се
отвара шивара. Потребно
пет радница ан шивењу на
индустријским машинама,
са искуством и без искуства.
064/147-57-01. (288084)

ПОТРЕБНА продавачица за
рад у пекари. 063/320-847.
(287857)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру Трубач, 20 квм.
064/348-05-68. (287782)

ИЗДАЈУ се локали 72 и 130
квм, два нивоа. Војводе Пут-
ника 29. 063/278-250. (288117)

ИЗДАЈЕМ локал 70 квм, Ул.
Р. Путника 14-а. Тел.
063/540-209. (287549)

ИЗДАЈЕМ 100 квм, на стани-
ци код новог бувљака, за би-
ло коју намену, повољно.
064/613-22-28. (288198)

ИЗДАЈЕМ локал, 25 квм, у
центру града, Б. Јовановића.
062/321-270. (288220)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор, 75 квм, центар.
063/389-972. (288261)

ПОТРЕБАН млађи радник за
наплаћивање паркинга у
паркинг гаражи. 066/676-
46-77 (СМС)

ПОТРЕБНИ продавци за рад
у продавници и пицерији.
064/643-41-22 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије са искуством за ме-
ђународни Румунија и Ма-
кедонија .Пријава, сталан
посао .069/301-17-00 (СМС)

ХИТНО потребан мушко-
женски фризер. Добри усло-
ви рада, проценат плус
10.000 стимулативно.
064/134-62-62. (287890)

ТРАЖИМ жену за чување
детета. 063/895-85-79. (288004)

ПОТРЕБНА радница за рад
на роштиљу у Маркету „Иде-
ал”. 063/855-65-56,
063/133-14-64. (287470)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу флаје-
ра. 060/664-60-06. (288061)

ПОТРЕБАН рандик. „Зоки
стакло” д. о. о. 064/131-72-
85. (288001)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)
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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 Жељка Ковачевић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

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

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 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
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

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

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

КОНКУРС
за пријем у радни однос:

1. Возач аутобуса
Услови: возачка дозвола са Д категоријом, лекарско уверење, квалификациона картица.

2. Продавац аранжмана у туристичкој агенцији
Услови: средње или више економско – туристичко образовање, искуство у туристичкој 

агенцији од 1 или 3 године.

Куповином аранжмана код нас имате обезбеђене поласке 
или трансфере из Панчева

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, 83/18, 31/19
и 37/19-др.закон)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парц. топ.бр.4735/2 К.О.Панчево, за потребе
реконструкције, адаптације и пренамене по-
стојећег објекта у пословни објекат-трговина на
мало, спратности П+0, у улуци Милоша Обренови-
ћа у Панчеву, израђен од стране „Evla Engineering”
DOO, Београд, за инвеститорa „ЈЦГ” ДOO, Бео-
град, Милана Решетара 9.

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-кому-
налне послове и саобраћај. Информације и сва оба-
вештења о јавној презентацији можете добити на те-
лефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у време-
ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-
тације од 7 дана, почев од 31. 01. 2020. године.

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.

Потребна женска особа

за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности 

од искуства + пријава

+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”
Тел. 062/896-39-78

(7/284892)

ПОТРЕБАН

возач Ц категорије

и

физички радник

на Стоваришту
„Голија”

За договор доћи лично

од 12 до 16 сати.

Тел. 063/776-56-58

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

ГОЛУПОТРЕБАН радник у
ауто.-перионици. Звати на
064/646-66-10. (ф)

ГОЛУБ такси тражи диспече-
ра таксија. Предност радно
искуство у таксију и позна-
вање града. Контакт Марија
Симоновић, 060/663-64-63,
радним данима од 8 до 16
сати. (288133)

Б такси тражи возаче такси-
ја. Неопходни услови: завр-
шена средња саобраћајна
школа, пет година искуства
на пословима возача или по-
седовање Ц категорије са би-
ло којом средњом школом.
Контакт Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним да-
нима од 8 до 16 сати. (288133)

ТАПЕТАР са искуством по-
требан столарској радњи.
060/370-99-99. (288174)

ПИЦЕРИЈИ „Борнео” потре-
бан помоћни радник у кухи-
њи и пица мајстор за рад у
пицерији. 065/205-10-52. (288260)

БРИНУЛА бих о старијој
особи. Озбиљна и са иску-
ством. 064/539-93-57. (СМС)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ и
фасадерски радови. Мајсто-
ри из Ковачице. 060/066-08-
60 (СМС)

ПРЕВОЗ намештаја, робе,
грађевинског материјала,
селидбе... Иван. 064/243-82-
85. (287633)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ Голуб
потребан возач у достави,
декоратер и радник у прода-
ји. Звати на број 060/758-
03-24. (288234)

РЕСТОРАНУ домаће исхране
потребна конобарица. Тел.
064/349-93-43. (288244)

ПРОДАЈЕМ посао у раду –
ћевабџиница, са комплет-
ним инвентаром. 061/807-
62-99. (288224)

ПОТРЕБАН конобар за рад у
кафићу. Звати на 013/331-
241. (ф)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (288069)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправ-
ке, преправке купатила, сла-
вине, вентили, одгушење ка-
нализације. 061/193-00-09.
(288106)

ФИЗИОТЕРАПЕУТ са иску-
ством, нуди своје услуге.
Ђорђе. 060/314-13-80. (287561)

КЕРАМИЧАР, постављање
свих врста плочица и ком-
плетна адаптација купатила.
Данијел. 061/249-29-90. (287490)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-25-
09. (287405)

ДРВОСЕЧА, исећи ће свако
дрво које смета. 063/369-
846. (288057)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бој-
лера, шпорета, разводних
табли, инсталација. Мића.
064/310-44-88. (288041)

ТВ и сателитске антене, мон-
тажа, дигитализација вашег
ТВ-а. 064/866-20-70. (288042)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правка старих, уградња но-
вих цеви, одгушење, монта-
жа санитарије. 062/382-394.
(288046)

ПОСТАВКА керамичких
плочица. Повољно. 062/837-
84-39. (288062)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправ-
ке, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (288186)

ЗИДАЊЕ,малтерисање, кро-
вови, бетонирање, стиропор,
бавалит фасаде, бетонира-
ње. 063/865-80-49. (288067)

СПРЕМАЊЕ и чишћење ста-
нова, пеглање веша.
061/412-44-50. (288254)

ОБАРАЊЕ стабала, кречење
плацева, рушења, ископи,
одношење ствари, итд.
060/035-47-40. (288068)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 25 година
искуства. 063/782-51-48,
013/251-78-97. (288227)

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста кера-
мичких плочица, повољно.
063/744-08-24. (288076)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ,
гипсани радови, повољно.
062/837-84-39. (288062)

РАДИМО све физичке по-
слове, рушења кућа, шупа,
чишћења, одношење ствари.
064/122-69-78. (288068)

РУЧНИ ископи, комплет
шахте, септичке, сечење, ва-
ђење дрвећжа, остали фи-
зички послови. 064/422-52-
00. (288094)

СВЕ врсте браварских радо-
ва, ограде, терасе, гелендери,
надстрешнице, дугогодишње
искуство. Сваки договор.
064/842-92-42. (288110)

ШТЕМОВАЊЕ бетона,
асвалта, рушење кућа, ископ
земље. 061/193-00-09. (288106)

СПРЕМАЊ3Е стана, помоћ у
кући старијим лицима.
063/160-75-19. (288213)

КАМИОН кипер, превоз:
шљунак, сејанац, песак, ри-
зла, утовар/одвоз шута.
060/474-74-57. (288242)

СТРУЧНО орезивање воћа-
ка. 060/431-52-70. (288082)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, по-
вољно, гипс, фасаде, пензи-
онерима попуст. 061/626-
54-06. (288238)

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних-непокретних. Тел.
061/660-31-84. (288245)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализаци-
је, водоводне адаптације, за-
мена вирбли, вентила, бате-
рија, санитарије, све за во-
ду, 0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим од-
мах. 013/348-139, 063/811-
74-89, Јовичин. (288037)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево-даље, цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (287623)

СЕЛИДБЕ, транспорт комби-
јем и камионом, демонтажа,
монтажа намештаја, изно-
шење непотребних ствари,
кутије за паковање. 064/047-
55-55. (288275)

ПРОДАЈЕМ ланац земље и
два плаца у Јабуци. Тел.
063/878-59-33. (288022)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.bal to -
kad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (287717)

СЕРВИС ТЕЛЕВИЗОРА, ди-
гиталних рисивера, монито-
ра, даљинских. „Плус”, нова
адреса, Браће Јовановић 56.
063/877-38-21, 066/579-39-
58. (288165)

ПРЕВОЗИМ кипером песак,
шљунак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94. (288064)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправ-
ке; ролетне, комарници, ве-
нецијанери, све завесе, тен-
де, хармо-врата, роло-за-
штита. 063/816-20-98,
013/351-498. (288135)

РОЛО-НАЈ нуди уградњу-из-
раду хармо-врата, туш-каби-
на, комарника, најповољни-
је. 063/894-21-80. (287872)

ПЕРЛА, потребан конобар,
козметичарка и ученица за
фризера /бесплатна школа,
диплома/. 065/344-54-66.
(288131)

BE DEM ENERGY SO LU TI ONS
тражи компресористу са ис-
куством. Предност поседова-
ње сертификата. Контакт
Марија Симоновић, 060/663-
64-63, радним данима од 8
до 16 сати. (288133)

БРЗА храна на Стрелишту
тражи радника за рад.
064/149-99-73. (288260)

ПОТРЕБНА радница за рад у
трафици. 064/462-12-61. (288248)
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Земљорадничка задруга „Новосељанка”, 
Банатско Ново Село, Панчевачки пут 2

На основу одлуке број 3 Скупштине Задруге, од
13. 01. 2020. године 

ОГЛАШАВАМО

продају некретнине у листу непокретности број
6092 к.о. БНС, површине 14 ари, 12 квм, у питању
је пословни објекат.

За сва обавештења позвати Комисију:
013/615-002, 063/381-867.

(проф/1/2020)

Предмет огласа: Полагање испита о познавању те-

риторије Града Панчева и прописа којима се уређује

такси превоз (у даљем тексту: испит).

Испит може полагати лице (кандидат), ако испуњава

следеће услове:

1. да има возачку дозволу „Б” категорије најмање 5 (

пет) година;

2. да има звање возача моторног возила (ранији на-

зив: возача моторног возила, III степен стручне

спреме или КВ возач) или звање техничара друм-

ског саобраћаја (ранији назив: саобраћајни техни-

чар) или звање возача специјалисте V степена

стручне спреме (ранији назив: ВКВ возач); 

3. да има радно искуство на пословима возача мо-

торног возила од најмање пет (5) година.

Кандидат који има квалификациону картицу возача

или возачку дозволу са уписаним кодом „95” или сер-

тификат о стручној компетентности за обављање по-

слова професионалног возача, сматра се да испуња-

ва услове из тачке 2. и 3. 

Полагање испита обавиће се у просторијама Градске

управе Града Панчева, у Малој сали Градске управе

Града Панчева, Трг краља Петра I број 2–4, у термину:

• дана 28. 03. 2020. године у 9 сати

• дана 26. 06. 2020. године у 9 сати

• дана 25. 09. 2020. године у 9 сати

• дана 25. 12. 2020. године у 9 сати

Пријава за полагање испита се подноси Градској

управи Града Панчева – Секретаријату за урбанизам,

грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобра-

ћај (Одељењу за саобраћај), преко Градског услужног

центра, шалтер број 1 и 2, у термину:

• за полагање 28. 03. 2020 године, пријава се подно-

си од 02. 03 2020. године до 12. 03. 2020. године

• за полагање 26. 06. 2020. године, пријава се подно-

си од 01. 06. 2020. године до 11. 06. 2020. године

• за полагање 25. 09. 2020.године, пријава се подно-

си од 31. 08. 2020. године до 11. 09. 2020. године

• за полагање 25.12. 2020.пријава се подноси од 30.

11. 2020. године до 11. 12. 2020. године

Комисија ће организовати полагање испита и ван го-

ре утврђених термина за полагање, уколико се

пријаве 3 или више кандидата, а термин полагања

ће одредити, у договору са кандидатима. 

Писана пријава кандидата за полагање испита садр-

жи:

1. име, очево име и презиме,

2. датум и место рођења;

3. јединствени матични број;

4. податке о пребивалишту

5. податак о томе који пут полаже испит

Уз пријаву кандидат прилаже :

1. фотокопију личне карте (ако је без чипа) или очи-

тану личну карту ( ако је са чипом);

2. фотокопију возачке дозволе „Б” категорије (коју

кандидат поседује најмање 5 ( пет) година; 

3. фотокопију дипломе или сертификата или друге

јавне исправе о стеченом образовању којим дока-

зује да има звање возача моторног возила или

звање техничара друмског саобраћаја или звање

возача специјалисте V степена стручне спреме;

4. фотокопију потврде издате од стране послодавца,

којом се доказује да кандидат има радно искуство

на пословима возача моторног возила од најмање

5 година.

5. доказ о уплати трошкова за полагање испита ;

6. доказ о уплати градске административне таксе.

Кандидат који уз пријаву, приложи квалификациону

картицу возача или возачку дозволу са уписаним ко-

дом „95” или сертификат о стручној компетентности

за обављање послова професионалног возача, кан-

дидат није дужан да приложи доказе из тачке 3. и 4. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-

матрати.

Литература за полагање испита може се преузети у

Градској управи Града Панчева – у Секретаријату за

урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне по-

слове и саобраћај (Одељењу за саобраћај), III спрат

– канцеларија 308, након уредно поднете пријаве за

полагање испита. 

Информација о висини трошкова за полагање испи-

та, висини градске административне таксе и друге

релевантне информације могу се добити у Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-

налне послове и саобраћај (Одељењу за саобраћај)

III спрат – канцеларија 308, контакт особа је Јелена

Недељковић, телефон: 308-781.

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O. 

TRAŽI

1. ŠEFA SMENE sa iskustvom u organizaciji poslo-

va vezanih za šivenje

Rad za šefa smena podrazumeva radno vreme od

14 do 22 sata

2. MEHANIČARA sa iskustvom za popravku i

održavanje industrijskih šivaćih mašina

3. RADNIKE sa iskustvom u radu na industrijskim

ši va ćim mašinama

Svi zainteresovani mogu da se jave od ponedeljka

do petka od 08 do16 sati na brojeve telefona:

013 310 717; 063 207 114 

na email adresu: jelenailijevski@icloud.com

ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54, Pančevo

На основу члана 6. Правилника о програму и начину полагања испита за обављање такси превоза („Службени

лист града Панчева”, број 23/19), Градска управа града Панчева –Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај расписује 

ОГЛАС

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА 
И ПРОПИСА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ТАКСИ ПРЕВОЗ, ТОКОМ 2020. ГОДИНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ

ДЕЛАТНОСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

„TERMOMONTELEKTRO” DOO

Баваништански пут 247 Панчево

ПОТРЕБНИ ПРОДАВЦИ СА ИСКУСТВОМ:

• ОПРЕМЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ, ВЕНТИЛАЦИЈУ 

И КЛИМАТИЗАЦИЈУ

• ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА и РАСВЕТЕ

МОНТЕРИ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА

Пријаве слати на office@termomontelektro.rs 

или позвати на 013/377-477

Akcionarsko društvo „Feromont oprema” iz Pančeva,

Ul. Skadarska br. 77 poziva zainteresovane da se pri-

jave na

OGLAS

za poslove:

1. Два (2) извршиоца на пословима техничке
припреме и израде техничке документације
из области челичних конструкција, термоенер-

гетске и процесне опреме, са пробним радом.

Школска спрема: средња, виша или висока

школска спрема машинске струке.

Оглас је отворен до 29. фебруара 2020. године.

Заинтересовани кандидати треба да поднесу

пријаву са Curriculum vitae на адресу: „Feromont

oprema” a.d., 26000 Панчево, Скадарска 77, или на

email: office@feromontoprema.rs Информације на

тел. 013/331-277 од 8 до 15 сати.

 
Projektovanje, proizvodnja i montaža termoenergetske,

procesne i industrijske opreme i postrojenja

ПОТРЕБНИ

КУВАРИ
SA ISKUSTVOM

064/393-56-90

ПОТРЕБНИ

КОНОБАРИ/

КОНОБАРИЦЕ
SA ISKUSTVOM

064/393-56-90

Драги деда

ЗОРАН

ГРУЈИЋ
13. VII 1938 – 24. I 2020.

Заувек ћемо чувати од
заборава успомене на
тебе.

Твоји унуци АНДРЕА,
ФИЛИП и ЕНА

(57/288091)

Са болом и тугом оба-

вештавамо родбину

и пријатеље да је наш

вољени

ЗОРАН

ГРУЈИЋ

преминуо 24. јануара

2020, у 82. години.

Хвала ти на свему.

Ожалошћени: супру-

га ШТЕФИЦА, ћерка

НАТАЛИЈА и син НЕ-

НАД са породицом

(121/288190)

Последњи поздрав

МИЛОШУ БОРОЈЕВИЋУ
1938–2020.

Био си велики ослонац у нашим животима, пример доброте и по-

штења.

Остаћеш у најлепшем сећању у нашим срцима.

Почивај у миру и нека те чувају анђели.

С љубављу и поносом тугују за тобом: 

супруга МИРА и ћерке АНА и ДРАГАНА са породицом
(154/1288236)

Последњи поздрав

МИЛОШУ БОРОЈЕВИЋУ
Увек ћеш бити у нашим срцима.

Почивај у миру.

(153/188236)  Породице ЦВЕТАНОВИЋ, ЈОВИЋ и ПАЈЕВИЋ

С поштовањем пријатељу, комшији

МИЛОШУ БОРОЈЕВИЋУ

Време пролази, а ти ћеш увек бити са нама.

Породица ВОЈВОДИЋ и РАДА ВРХОВАЦ

(161/288251)

Последњи поздрав брату и ујаку

МИЛОШУ БОРОЈЕВИЋУ
Сестра АНА ТУЛИЋ и сестрићи ГОРАН и ДУ-

ШАН са породицама
(162/288253)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – ком-
бијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонта-
жа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за за-
штиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com , www.se -
lid be-bom bon cic.com  (288146)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или
без радника. 063/253-028,
064/444-66-74.(288146)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис – комбијима, камиони-
ма, професионално, екипа
радника, све релације по Ср-
бији.  063/253-028, 064/444-
66-74.(288146)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Бо-
рис, све релације по Србији
с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије, фоли-
ја за заштиту намештаја, 0-
24, сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и проце-
на посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна.
Борис. 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid -
be-bom bon cic.com  (288146)

ЛИМАРСКИ радови, израда,
монтажа, кровопокривање,
санација, преправке, термо-
хидроизолација кровова.
Долазак бесплатан. 061/108-
66-99. (288185)

РОЛО-НАЈ нуди израду,
уградњу роло-челичина за-
штитна врата, тенда, најпо-
вољније. 063/894-21-80. (288123)
РОЛО-НАЈ нуди: поправку,
уградњу, ролетна, венецијане-
ра, тракастих завеса, најпо-
вољније. 063/894-21-80. (288123)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, ТА пећи, поправља-
мо квалитетно са гаранци-
јом. „Фриготехник”, 013/361-
361, 064/122-68-05. (288264)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге, еле -
ктроинсталације, израда но-
вих, преправка, поправка ста-
 рих, расвета. 063/644-353. (288272)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 061/283-
66-41, 064/390-00-87. (288209)

СТАРИЈЕМ брачном пару
потребна помоћ за некрет-
нину. Тел. 617-774. (288008)

УДРУЖЕЊЕ грађана „Панон-
ке” позива заинтресоване су-
грађане да нас посете у нашим
просторијама у Дому омлади-
не у Панчеву, субот9ом од 10
до 14 сати, како би се упозна-
ли са традиционалним техни-
кама израде рукотворина. Ви-
димо се, добродошли! Теле-
фон за контакт: 0’63/346-650
и 064/673-97-15. (ф-102)

ПОКЛАЊАМО лабрадора ста-
рог осам месеци. Тел. 013/351-
166 и 064/319-34-19. (288040)

ЛЕТОВАЊЕ, Зеленика, сме-
штај - три оброка, на рате.
Тел. 062/801-40-60. (288197)
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1949–2020.

БРАНИСЛАВ МАРЈАНОВ

БРАНЧЕ

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и деди од супруге

ВЕРЕ, сина ДЕЈАНА, ћерке БРАНИСЛАВЕ, остале родбине

и пријатеља

(62/288098)

Последњи поздрав нашем пријатељу и

ловцу

БРАНИСЛАВУ

МАРЈАНОВУ

Ловачко удружење Панчево

(127/ф)

Последњи поздрав тати, тасту и деди

БРАНИСЛАВУ МАРЈАНОВУ

од кћерке БРАНИСЛАВЕ, зета ВЛАЈКА, 

унука ОГЊЕНА и унуке МАРИЈЕ

(147/288226)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ

ПЕТРОВИЋ

Породица КИЏИН

(101/1288164)

Последњи поздрав драгој комшиници и искрено

саучешће породици

ЈЕЛЕНИ Прлинчевић ПЕТРОВИЋ
1973–2020.

Памтићемо твој осмех и ведар дух.

Почивај у миру!

Станари улаза у Моше Пијаде 113

(156/288240)

Последњи поздрав нашој драгој

ЈЕЛЕНИ
од КРУНОСЛАВА, БИЉАНЕ, ВИОЛЕТЕ

(152/288235) и НЕБОЈШЕ

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ ПЕТРОВИЋ
1973–2020.

Бескрајни, плави круг... И у њему – Звезда.

(155/288239)
              Одељење IV-4 ОШ „Стевица Јовановић”

Драга наша

ЛЕЛО

Извезла си наше животе дивним нитима, посула осмесима и

искреним пријатељством, остаћеш увек део нас, део једне

дивне приче коју волимо и која траје, заувек.

Воле те твоји РИСТАНОВИЋИ

(159/288247)

Последњи поздрав

куми

ЈЕЛЕНИ

ПЕТРОВИЋ

Кум СИМА

и кума МИЛЕНА

(158/288243)

Последњи поздрав драгој

ЈЕЛЕНИ ПЕТРОВИЋ

Породице: ПЕРИЋ, СТАЛЕТОВИЋ

и МЛАДЕНОВИЋ

(167/Ф)

ЈЕЛЕНА

ПЕТРОВИЋ

Школска, нека те ан-

ђели чувају.

Твоји ЈОВАНОВИЋИ

(163/188255)

Последњи поздрав колегиници

ЈЕЛЕНИ ПЕТРОВИЋ

Колектив ЈКП „Грејање”

(164/ф-103)

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ

Драга Јелка, ти и твој ведар дух остаће увек

да живе у нама. 

Почивај у миру.

ТАЊА са породицом, ВАЊА, СМИЉА и РАЈКО

(172/288271)

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ
„Понекад зафале речи, а кад зафале речи, мо-

жеш мислити колико ти фали тај неко... ”

Твоје VI II-3
(168/288268)

Обавештавамо родбину

и пријатеље да је наш

драги

ЂОКА

ВЛАЈНИЋ
22. XI 1949 – 24. I 2020.

преминуо у 71. години.

Ожалошћени: 

супруга НЕВЕНКА, 

синови АЛЕН и БОЈАН,

снаја МАРИНА и унуке

ТАМАРА, МИНА

и НАТАЛИЈА

(97/288161)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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ЈЕЛО

Мислићемо заувек на тебе.

Хвала ти за све.

ЂОРЂЕ, НИКОЛА и АЛЕКСАНДАР

(94/288152)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ

од другара и другарица из разреда

(89/288150)

ЈЕЛЕНА

Буди међу звездама, чувај твоје анђеле.

НАДА и ЉИЉА
(100/288163)

Опраштам се од моје драге и једине сестре

ЈЕЛЕНЕ ПЕТРОВИЋ
1973–2020.

Нашу највећу битку, битку за твој живот, нисмо успели да до-

бијемо. Вечност није довољно дуга да се заборави твоја добро-

та, племенитост, огромна снага и оптимизам коју си до по-

следњег дана ширила, и у најтежим тренуцима. 

Утехе нема, заборав не постоји.

Заувек у срцу.

Твој брат ИВАН

(108/288175)

Опраштамо се од наше драге

ЈЕЛЕНЕ ПЕТРОВИЋ
1973–2020.

Бићеш увек део нас и у нашим срцима.

Неутешни: отац, мајка и брат

(110/288178)

Последњи поздрав драгој

ЈЕЛЕНИ ПЕТРОВИЋ

од породице ГРУЈИЋ

(130/288201)

Последњи поздрав

нашој

ЈЕЛЕНИ

ПЕТРОВИЋ

Твој ведар лик зау-

век ћемо чувати у на-

шим срцима.

Твоје колеге из Рафи-

нерије: НАТАША,

ИВАНА, СНЕЖА М.,

БИЉА, СМИЉА, ЈЕ-

ЛЕНА, САША, СНЕ-

ЖА В., ОЉА и САШКА

(137/288207)

„Ноћу, 

кад гледаш у небо, 

и ти намигни мени.

Нека то буде тајна.”

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ

Неизмерно ће ми недостајати наше прија-

тељство.

Твоја БИЉА

(148/288230)

Драга наша

ЈЕЛЕНА Прлинчевић

ПЕТРОВИЋ
1973–2020.

Тешко је прихватити да те више нема.

Чуваћемо те у срцима заувек!

Породица БОЈКОВИЋ

(157/288241)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ ПЕТРОВИЋ
рођ. Прлинчевић

Колектив ЈП „Урбанизам” Панчево

(63/288099)

Последњи поздрав драгој

ЈЕЛЕНИ ПЕТРОВИЋ

од породице ЖИВАНОВ

(131/288202)

Последњи поздрав

драгој

ЈЕЛЕНИ

Нека те анђели чува-

ју.

Породице ТОШИЋ

и ЋИРКА
(88/288147)

Почивај у миру

ЈЕЛЕНА

ПЕТРОВИЋ

ШОМИ и САНДРА

(128/288199)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ

Породица

МИЛИЋЕВ

(145/288222)

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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Последњи поздрав

ДРАГАНУ ПЕШИЋУ

Кафана „Кордун”

(65/288102)

ЗЛАТКО БЕРАЦКА

Бог увек бира најбоље. 

Остаћеш вечно у нашим срцима и души.

Неутешни: тетка КЛАРА и теча ПИШТА

(116/288184)

ЗЛАТКО БЕРАЦКА

Заувек ћеш остати у мом срцу.

Сестра КАРОЛИНА са децом

(117/288184)

ЗЛАТКО БЕРАЦКА

Анђеле наш, знаш да си заувек ту у нашим ср-

цима и мислима.

Чувамо успомену на тебе и најдражи осмех.

Ујак ЂУСИ, ујна КАТИЦА, 

ДАНИЕЛ и КАТАРИНА
(118/288104)

ЗЛАТКО БЕРАЦКА

Драги мој анђеле, почивај у миру.

Нека те анђели чувају јер си и ти старкин ан-

ђео,.

Старка ЕВА

(119/188184)

ЗЛАТКО БЕРАЦКА

Отишао си, не слутећи колику ћеш бол и

празнину оставити. Боли свако сећање на

тебе, свака успомена, сваки помен твога

имена. Боле све оне неизречене речи и

тренуци непроведени заједно. 

Отишао си да се са Анђелима смејеш, али

ћеш заувек остати у нашим срцима.

Последњи поздрав од сестре КРИСТИНЕ

и зета НИКОЛЕ са децом

(86/288144)

Драги мој

ЗЛАТКО

волимо те, увек ћеш бити у нашим мислима и срцима. Ти си

био наш ослонац, наша снага.

Првенствено си био најбољи тата, најбољи супруг и мој нај-

лепши осмех.

Иди путуј, анђели нека те чувају драги мој.

Оставио си ми у аманет нашу децу Алексу и Андреу. Не бри-

ни чувам их за нас заувек.

Твоја неутешна супруга АНИЦА БЕРАЦКА

(114/288181)

ЗЛАТКО БЕРАЦКА
24. VII 1987 – 24. I 2020.

Нема више сина, брата мог, анђела најлепшег и најбољег.

Анђеле мој, сваки дан са тобом био је благослов, радост и срећа.

Злајо наш, остаће једно велико „Зашто”.

Ово није збогом већ довиђења.

Твој брат МАРТИН са супругом МИРОСЛАВОМ, 

тата МАРЦИ и твоја мама ЗЛАЋАНА
(112/288181)

Последњи поздрав

ЗЛАТКУ БЕРАЦКА

од колектива СТР „Јелена 2”

(107/288173)

ЗЛАТКО БЕРАЦКА

Последњи поздрав драгом зету од таста СТЕВА-

НА и таште СМИЉЕ, свастике АНЂЕЛЕ и супру-

га НЕНАДА ЂУРИЋА

Вечност није довољна да се заборави твоја до-

брота, твоја лепота и незабораван осмех.

Хвала ти што си био део наших живота.
(115/288181)

ЗЛАТКО БЕРАЦКА
Твоја племенита душа, частан и честит живот заслужу-

ју поштовање и вечно сећање на тебе.

Стриц ЈАНО БЕРАЦКА са породицом

(113/288181)

С болом и тугом обавештавамо родбину и

пријатеље да је наша драга супруга, мајка

и бака

ГОРДАНА ЂОКИЋ

преминула 23. јануара 2020, у 66. години.

Сахрана је обављена 25. јануара 2020, на

православном гробљу у Старчеву.

Са вечитом тугом: супруг БРАНКО, сино-

ви НЕНАД и НЕБОЈША, ћерка НАТАША,

зет ДРАГАН, унуци НИКОЛИНА и ЛАЗАР

(135/288205)

23. јануара 2020. године преминула је

ГОРДАНА ЂОКИЋ

Мила моја мајко, 

из срца теку сузе, пече бол и плаче душа.

Неизмерно ти хвала за топлу љубав и до-

броту којом си нас обасјавала. Део душе

отишао је са тобом.

Нека ти је лака црна земља и вечни покој

у царству небеском.

Твоја ћерка НАТАША

(136/288205)

Последњи поздрав

снајки

ГОРДАНИ

од девера ЈОВЕ

с породицом

(67/288107)

Драгој

ГОЦИ
последњи поздрав од њених комшија из Тржног цен-
тра.
МАРИНЕЛА, МИРЈАНА, ГОЦА, РАДЕ, САНДРА, ДАНИ-
ЦА, ЉУБИЦА и ЦАНА

(149/288231)

Последњи поздрав

ЖИВОРАДУ

ПОПОВИЋУ

од комшије

МАРТИНОВ

(141/288212)
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Преминуо је наш друг

ЂОРЂЕ БАСАРИЋ

Почивај у миру драги Ђоле.

Ожалошћени: кум МИЛЕ, ЋАТА, 

БОБАН и ШОЛЕ

(36/288053)

Последњи поздрав

ЂОРЂУ

БАСАРИЋУ
1955–2020.

Твоји: ЈОЦА, 

СНЕЖА и САЊА

(54/288088)

ЂОРЂЕ

БАСАРИЋ

Последњи поздрав

Ђолету.

Породица СФЕРА

(71/288119)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је

25. јануара 2020, у 65. години, преминуо наш драги

ЂОРЂЕ БАСАРИЋ

Тата, боли загрљај који је био последњи. 

Боле речи и успомене које се трудимо да запамтимо заувек.

Боли крај.

Вечно ћеш недостајати.

Твоји синови: ПРЕДРАГ и НЕНАД са породицама

(78/288129)

Умро је мој старији брат

ЂОРЂЕ БАСАРИЋ

човек посебан, живео је слободно, али увек чистог и

племенитог срца.

ПРЕДРАГ са породицом

(79/288130)

Последњи поздрав

ЂОРЂУ

од породице

БОЖОВИЋ

(74/288128)

Последњи поздрав

ЂОРЂУ

од породица

МИЛИЋЕВ

и МИЛАНОВИЋ

(75/288126)

Подарио си нам лепа

сећања на тебе, чува-

ћемо те у срцима и

успоменама

ЂОРЂЕ

БАСАРИЋ

Твоји: СЛАВИЦА,

МИЛКА и БОБАН
(76/288127)

Увек у нашим

срцима

ЂОРЂЕ

БАСАРИЋ

С љубављу

и поштовањем

породица ЈАКШИЋ

(77/288128)

Последњи поздрав драгом куму

ЂОРЂУ БАСАРИЋУ

Хвала за дугогодишњу искрену пажњу и дру-

жење које су наставила да гаје и наша деца.

Породица РАЈКОВИЋ

(103/288167)

ЂОРЂЕ

БАСАРИЋ

Мирно спавај куме и

нека те анђели прате.

ДРЕНА и ЂУКАН

са породицом

(102/288166)

Последњи поздрав тетки и баки

РУЖИ
од братаница КАТЕ, МАРЕ, АНГЕЛИНЕ и зета РАЈКА,

унука ОЛГЕ и ИВАНЕ и праунука ДОБРИВОЈА и ИВАНА.

Заувек у нашим срцима.
(52/288081)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЂОРЂУ БАСАРИЋУ

од ЧЕДЕ и ДАЧЕ

(124/288193)

Последњи поздрав драгом

ЂОЛЕТУ

од Пециних другара са тениса.

ВЕСНА, ВЛАДА, ГОЦА, ЗЛАЈА, 

ДРАГАНА, МАРКО, НАТАША, КРАШНА,

ПЕРКЕ, РАФАЕЛО, КУТКО, ПЕРИЦА,

ЧЕДА и ДАЧА

(123/288193)

Последњи поздрав

ЂОРЂУ БАСАРИЋУ

Породици и брату Предрагу Басарићу искре-

но саучешће.

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ са породицом

(138/288217)

ЖИВОРАД ПОПОВИЋ
1941–2020.

Последњи поздрав нашем оцу Жики од сина ДЕ-

ЈАНА, ћерке СЛАЂАНЕ и снахе АЛЕКСАНДРЕ
(133/288204)

ЖИВОРАД ПОПОВИЋ

Последњи поздрав стрицу Жики од НЕБОЈШЕ и

БОЈАНА са породицама и снаје СМИЉЕ
(134/288204)

Последњи поздрав нашем комшији

ЗОРАНУ ГРУЈИЋУ

од његових комшија у Вељка Влаховића 13,

(33/288047)
Панчево.

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав драгом сину и унуку

ГОРАНУ ПЕКЕЧУ
1978–2020.

Наш бели голубе, прерано си одлетео из нашег живота....

Оставио си нам бесконачну тугу и празнину у срцима!

Али, родитељска љубав је бесмртна. Док смо живи живећеш у нама.

Твоји: тата МИЛАН, мама ЂУЛА и бака САВА

(28/288039)

Последњи поздрав драгом брату и шураку

ГОРАНУ ПЕКЕЧУ
1978–2020.

Бато, загрлио си ме као никада до тада …

Нисам знала да ће то бити задњи загрљај

твој... ту топлину и сада осећам... спавај

мирно анђеле мој.

Твоја сестра МИЛИЦА и зет ВЕЉКО

(29/288039)

Последњи поздрав драгом брату, деверу и стрицу

ГОРАНУ ПЕКЕЧУ
1978–2020.

Почивај у миру.

Нека те анђели чувају.

Твоји: брат РАДОМИР, снајка САНДРА, 

синовци МИХАЈЛО и АЛЕКСА

(30/288039)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 25. ја-

нуара 2020, у 84. години, преминула наша драга

МИРЈАНА ЂАЛИЋ
1937–2020.

Сахрана је обављена 28. јануара 2020, на гробљу

Котеж.

Ожалошћени: син ДРАГАН, снаје

ЉУБИЦА и ВЕРА са породицама

(46/288075)

Драги Гого, много нам недостајеш

ГОРАН ПЕКЕЧ

Чуваћемо те од заборава.

С љубављу твоји: ујна РАДА, брат

МАРКО и сестра ЛЕЛА са породицама

(47/288074)

ГОРАН ПЕКЕЧ

Хвала ти тата. Хвала за сваки загрљај и

осмех што си ми пружио. За сваки леп

тренутак у животу. И најважније од свега

што си био најбољи тата на свету. 

Воли те пуно твоја ћерка МИЛЕНА

(58/288893)

ГОРАН ПЕКЕЧ

Хвала ти тата за сваки твој осмех и за све

што си учинио за нас.

Хвала ти за сво издвојено време да дођеш

и погледаш моје утакмице.

Недостајеш пуно!

Твој син ДУШАН

(59/288093)

Последњи поздрав нашем драгом

ГОРАНУ ПЕКЕЧУ

Гого, отишао си пре времена. Живећеш у нашим мислима док по-

стојимо.

Нека Бог подари мир и спокој твојој души.

Нека те анђели чувају.

Ожалошћена тетка МАРА, теча МИЛОШ

ТРАВИЦЕ са породицом

(90/ф)

Последњи поздрав сестрићу

ГОРАНУ ПЕКЕЧУ

Вољени никад не умиру све док живе они који их се сећају.

Горане, нека те анђели чувају.

Тугују: тетке ЗОРА и СТАНОЈКА, 

тече САВО и РАДЕ са породицом

(91/ф)

Последњи поздрав

комшији

ЂОКИ

ВЛАЈНИЋУ

Комшије из улаза

у Моше Пијаде 115

(98/288161)

Последњи поздрав

ГОРАНУ
од кумова ШАТЛАН и ТАСКОВИЋ

(122/288192)

Последњи поздрав

брату

ЂОЛЕТУ

од сестре РУШКЕ

са породицом

(150/288232)

Последњи поздрав

комшији и пријатељу

ЂОКИ

ВЛАЈНИЋУ

од МИРЕ и СЛОБЕ

(160/288249)

Сахрана ће се одржати у четвртак, 30. јануара

2020, у 14 сати, на Новом гробљу

ДРАГОЉУБ ЂОРЂЕВИЋ
1962–2020.

Последњи поздрав драгом брату и ујаку од

сестара РАДМИЛЕ и ДРАГИЦЕ, брата САШЕ, 

сестричина МИЊЕ и НАТАШЕ и сестрића

ШТЕФАНА са породицама
(166/2188263)

С тугом се опраштам од мог драгог оца

ХАЛМАЈ МИРКА ФРИЛЕТА

преминулог 28. јануара 2020, у 87. години.

Сахрана ће се обавити 31. јануара 2020, у 15 сати, на

Католичком гробљу у Панчеву.

Сећање на његову нежност, благост и топлину вечно ће

живети у мени.

Са болом, љубављу и захвалношћу његов син БОЈАН

(171/288270)
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22. јануара преминла је
наша

ВЕРИЦА

МИЛОШЕВИЋ
1939–2020.

Последњи поздрав од

сина РОДОЉУБА са по-

родицом

(15/288021)

ВЕРИЦА

МИЛОШЕВИЋ

Последњи поздрав

од прије АНУШКЕ са

породицом

(16/288021)

Последњи поздрав драгој прији

РУЖИЦИ МИЛОШЕВИЋ

Никада нећемо заборавити вашу доброту и

племенитост.

Породице ПЕТРОВАЧКИ и ПРОХАСКА

из Орловата

(19/282028)

Последњи поздрав драгој прији и баки

РУЖИЦИ МИЛОШЕВИЋ

Заувек ћемо чувати успомену на вас.

Пријатељи: ВЛАСТА, БИСА, АЦА

и ДРАГАНА са децом

(20/288029)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 26. јануара 2020. године,

преминула наша драга бајка и свекрва

РУЖИЦА МИЛОШЕВИЋ
учитељица

1932–2020.

Тужни смо што смо те изгубили. Заувек ћемо чувати успомену на тебе.

Сахрана је обављена 28. јануара 2020. године на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: снаја АНЂЕЛИЈА, унук МИЛОШ и снаја МАЈА

(18/288028)

ЂОРЂЕ ПОПОВСКИ
1940–2020.

Преминуо 23. јануара – сахрањен 24. јануара на

Новом гробљу.

Ожалошћени: супруга ГИЗЕЛА, 

синови ДРАГАН и СЛОБОДАН

(26/288035)

Последњи поздрав

ЂОРЂЕТУ

од бата ВЛАДЕ

са породицом

(22/288031)

Последњи поздрав драгом брату, шураку и ујаку

ЂОРЂЕ ПОПОВСКИ
1940–2020.

Заувек у нашим срцима.

Сестра ЉУБИЦА, зет ДРАГИ и сестричине

СУЗАНА и БИЉАНА са породицама

(25/1288034)

23. јануара 2020. напустио нас је наш

драги

ЖИВАНКО ЖИВАНОВ
1939–2020.

Постоји љубав коју смрт не прекида и ту-

га коју време не лечи.

Ожалошћени: супруга ДУШАНКА, 

синови ВЛАСТИМИР и ВЛАДИМИР

са породицама

(34/288049)

Последњи поздрав нашој другарици

НЕЛИ БОЖИЋ

од њених другара из IV-3 

Пољопривредне школа „Јосиф Панчић”,

смер ветеринарски техничари

(53/288083)

Последњи поздрав нашем оцу, деди и свекру

РАДЕТУ ВИШНИЋУ
1933–2020.

Ожалошћени: синови МИРОСЛАВ и ЗОРАН,

унук ГОРАН, унуке САЊА и МАЈА

и снаја ОЛГА

(61/2898097)

Последњи поздрав

ЈУЛИЈАНИ

БАЛОГ

од геронтодомаћица

МИЛИЦЕ, ЗОРИЦЕ

и ВЕРОНЕ

(92/288151)

23. јануара 2020. напустио нас је наш

вољени

ДРАГАН РАДОВИЋ
1966–2020.

Хвала ти за сву љубав коју си нам пружио.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

С неизмерним болом и тугом супруга

ЈАСМИНА, син САША, ћерка САЊА, 

мајка САВКА и сестра ВЕСНА с породицом

(93/288155)

ЈОЦО

Када једног дана све постане прошлост, остаће

само сећања на лепе дане.

Много тога је узео заборав, али тебе му нећу да-

ти.

Заувек у незабораву.

РАДМИЛА
(70/288116)

Последњи поздрав

сестри

СТЕВКИ

КОСТЕВСКИ

од сестре СТОЈНЕ

са породицом

(142/288215)

С тугом и поштовањем се опраштам од моје

тетка Ружице

РУЖИЦА МИЛОШЕВИЋ
учитељица

Хвала за неизмерну доброту и искрену љубав.

ДАЦА са породицом

(144/288221)

Последњи поздрав

ЈОЦИ РАЈИЋУ ФРАНЦУЗУ

ШОЛЕ, СЛАВИЦА, БАНЕ и ВЛАДАН

(165/288256)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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РАДМИЛА

ЈЕЛАЧА
2007–2020.

Тужно сећање на на-

шу маму, нану, пра-

баку.

Твоја ћерка с децом

(66/288105)

4. фебруара 2020. навр-
шава се пет година от-
када није с нама

ЗЛАТОМИР

ПОПОВИЋ
Увек ћеш бити у нашим
срцима драги тата.

Твоја породица

(82/288139)

Прошло је седам година
откако се преселила у
вечност наша мила се-
стра

РАДОЈКА
МУНИЋ
Рођ. Ловић

29. I 2013– 29. I 2020.

Тугују за тобом
твоје сестре и браћа

(83/288141)

ПОМЕН
29. јануара 2020. године навршава се четрдесет ту-
жних дана откада није с нама наша вољена

СТОЈА СУРЛА
Рођ. Кнежевић

1940–2019.

Ње нема, остала су нам сећања уткана нераскидивом
нити љубави коју нам је несебично пружала.

С љубављу: син МИЛАН, ћерка БИЉАНА, унуке МИНА
и НАТАША и зет НЕБОЈША (80/288134)

СЕЋАЊЕ

БОЖИДАР

ЈОКОВИЋ
2011–2020.

Чувамо те у нашим

срцима.

Твоји најмилији

(105/288170)

Прошло је тужних шест месеци откако нас је на-

пустила наша драга

ИВАНКА АТАНАЦКОВИЋ
1942–2019.

Шестомесечни помен даваћемо у суботу, 1. фе-

бруара, у 12 сати, на Старом православном гро-

бљу.

Породица АТАНАЦКОВИЋ

(109/288176)

ГРУЈИЦА ШАПОЊИЋ
5. II 2009 – 5. lI 2020.

У нашим си срцима, мислима...  Наша си љубав!

Воли те твоја породица
(111/288179)

IN ME MO RI AM

др СТЕВАН Л. КАНАЧКИ
интерниста-кардиолог

31. I 2010 – 31. I 2020.

Живиш у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији

(84/288142)

МИЛОШ ВУЛЕТИЋ
6. II 2015 – 6. II 2020.

Прошло је пет година

Недостајеш нам...

увек и свуда.

Твоје: МИЛИЦА, СМИЉА и БИЉАНА

са породицом
(45/288073)

Четири године откако ниси с нама

ВЕРА ЂОКИЋ
Недостајеш нам. Никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији
(125/288194)

2. фебруара навршава се шеснаест годи-

на откако није с нама наша вољена

БОЖИЦА НИНИЋ

Време не брише тугу.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и ми-

слима.

Њени: ДРАГАН, БОРИС и СТОЈАНКА

(126/288195)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНКО ЂУРЧИНОВИЋ
1. II 2015 – 1. II 2020.

С љубављу породица
(129/288200)

РАДОСЛАВ МИЈАТОВ
28. I 2011 – 28. I 2020.

Прошло је девет година. Препричавамо твоје

шале и сећамо се твоје доброте.

ЗОРАН, МИРА, РАДЕ, ЈАСМИНА, МИМА, ЈОКА,

МИКИ, СТЕФАН и БОКА

(143/288220)

СЕЋАЊЕ

БОЖИЦА

НИНИЋ

Вечно у нашим срцима.

Отац ЈОВАН, брат

ЂУРА, снаја ДРАГАНА

и братанац СТЕФАН

(146/288223)

СЕЋАЊЕ

ЈОВИЦА

СТОЈОВИЋ
3. II 2020.

Пет тужних година је
прошло, и бол уме да про-
ђе, али туга остаје вечно. 
Супруга РАДА и синови

СРЂАН и ЂОРЂЕ
са породицама

(151/288233)

ПОМЕН

ЗОРИЦА

ЕМБЕЛИ

Заборав не постоји,

успомене на тебе

трајаће вечно.

Заова МАРИШКА

са породицом
(169/288265)

4. фебруара навршава се година откада није са нама

ЗОРИЦА ЕМБЕЛИ
4. II 2019 – 4. II 2020.

Заувек у нашим срцима.
Син МИША, ћерка ВЕРА, зет РАДА, унуци ВЕЉКО и
ВЛАДАН и пријатељи

(170/288265)

Последњи поздрав супругу, тати, деди и

прадеди

ЛАЗАРУ СТОЈМИРОВУ
1937–2020.

С љубављу и поштовањем: супруга

РАДМИЛА и ћерка СНЕЖАНА, зет ПЕЦА,

унуци ЂУРА, ВЛАДА и ВИКТОРИЈА

и праунуци ДИМИТРИЈЕ и ЈУЛИЈА

УГЉЕШИН

(2/288003)

Драгом пријатељу

ЛАЗИ

СТОЈМИРОВУ

последњи поздрав од

прије СЕЈКЕ УГЉЕ-

ШИН

(3/288003)

Последњи поздрав

драгом чика Лази

ЛАЗАР

СТОЈМИРОВ

УГЉЕШИН ЂУРА

са породицом

(4/288003)

Последњи поздрав

теча ЛАЗИ
НИКИЦА и ДРАГАНА

(87/288145)

Последњи поздрав нашем

МИЛЕТУ САВИЧИЋУ

Ожалошћена породица и родбина

(139/2188210)

Последњи поздрав ћалету

МИЛЕ САВИЧИЋ

ДУЛЕ и СТЕВА
(140/288210)
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1. фебруара 2020. године, у 11 сати, даваћемо једногодишњи помен нашој

ЉИЉАНИ БЕЛИЋ
1945–2019.

Брзо прође година, а туга, бол и жалост су све јачи.

Супруг ЈОСИМ

(43/288063)

1. фебруара 2020. даваће се једногодишњи помен, у 11 сати, на

Старом православном гробљу

ЉИЉАНИ рођ. Савић БЕЛИЋ
1945–2019.

Драга моја сестрице, без свега се може, али без Тебе не, лагано не-

стајем, без тебе и твоје љубави.

Сестра АНКА
(41/ф)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЉИЉАНИ
рођ. Савић

БЕЛИЋ
1945–2019.

Успомене чувају од за-

борава ПЕЂА, СНЕЖА-

НА и деца
(42/ф)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН

ЦВЕТКОВИЋ
5. фебруара 2020. навр-
шавају се три године од
смрти нашег драгог су-
пруга и оца.

Супруга ДРАГИЦА
и ћерка НАТАША

са породицом
(60/288096)

МИЛОШ

ЈАШИН
30. I 1998 – 30. I 2020.

Није тежак терет који
носе леђа, већ је тежак
онај терет који носи ду-
ша.

Твоји: РАДМИЛА, 
СРЕДОЈЕ и ТАЊА

(68/288114)

СЕЋАЊЕ

САВО

РАТКОВИЋ
29. I 2000 – 29. I 2020.

С љубављу
и поштовањем

твоје сестре: ЦАНА и
ДОБРА са породицама

(31/288043)

ПОМЕН

ЗАРИЈЕ

КОСТИЋ
6. II 2009 – 6. II 2020.

И после једанаест годи-
на ниси заборављен.
Увек у мислима.

Твоја породица

(56/288090)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се четрдесетодневни

помен нашем вољеном оцу, супругу и деди

БОШКУ КАВГИЋУ
1947–2019.

одржати 2. фебруара 2020, у 12 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Породица

(99/288162)

Сећање на наше драге

БОЖИЋЕ

МИЛОРАД САВА СЛАВКО ДУШАН
2. II 2010. 13. IV 2002. 29. IV 2012. 30. VI II 2008.

С љубављу и поштовањем чувамо успомене на вас.

Ваши најмилији с породицама: БОЖИЋ, ЈАКОВЉЕВИЋ и КОСТИЋ
(104/288169)

300-820, 300-830
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� Сређивање комплетне документације 

и превоз покојника у земљи и иностранству

� Уз купљену погребну опрему превоз гратис

у општини Панчево и 10% попуста 

на каменорезачке услуге

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59

5. фебруара навршава се једанаест година отка-

ко није са нама наша вољена

ВЕРИЦА РАЈКОВИЋ

И даље у нашим срцима и мислима чувамо успо-

мену на тебе.

Породице РАЈКОВИЋ и ПЕТРУЦ

(1/287976)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ

ПИНТЕР

Прошло је шест месеци бола.

Недостајеш ми јако, желим да те загрлим. Гле-

даш ме са неба, то не могу да преболим.

Знам да си далеко, знам да мислиш на нас, сваки

пут заплачем, кад ти име споменем брате.

Твоја МИЦА и БАНЕ
(8/288025)

АЛЕКСАНДАР

МИТРЕСКИ
Прошло је тужних шест
месеци.
Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Деда ТРАЈАН, баба
СНЕЖАНА, сестра

СИМОНА и зет ИВАН
са породицом

(10/288018)

АЛЕКСАНДАР

МИТРЕСКИ
Прошло је тужних шест
месеци.
Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима, јер
вољени никада не умиру.

Твој деда МИЛУТИН,
баба СТОЈАНКА, ујак

ЗОРАН и ујна ЈАСМИНА
(11/288018)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ АЦА

Прошло је тужних шест месеци.

Нисам стигла ни руку да ти стегнем и загрлим.

Бол за тобом вечно ће ме пратити и остаћеш у

мом срцу, теткина душо.

Тетка ЦЕЦА

(12/288019)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ АЦА

Вечно ћеш бити у мом срцу. Никад те нећу забо-

равити.
Тетка ТРАЈАНКА

(13/288019/24)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ АЦА

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Нек те анђели чувају.

АЦИКА, ИВОНА и ЖЕЉКО
(14/288020)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ АЦА
16. VII 1990 – 3. VI II 2019.

Прошло је шест месеци бола откако ниси са нама сине.

Из срца теку наше сузе, пече бол и плаче душа, а у до-

му нашем велика празнина. Не видимо ти очи и не чу-

јемо глас, али осећамо да си ту између нас. 

Нека те анђели чувају.

Твоји најмилији: мајка ЗОРИЦА, отац ИЛИЈА

и сестра МИЛИЦА
(17/288025)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ АЦА

Остала нам је велика празнина у срцима.

Заувек ћеш нам недостајати.

ИВОНА, ВЛАДИМИР, НЕМАЊА и ВУКАШИН
(23/288032)

МИТРЕСКИ АЛЕКСАНДАР
Ацо... увек ћеш бити у нашим срцима и мислима,

јер вољени никад не умиру.

АЦИКА, ДАНИЈЕЛ, ЛУКА, МИЛОШ и НИКОЛИЈА
(24/288032)

Девет година бола

ВЛАДИМИР

СТОЈКАНОВИЋ
2011–2020.

Владо, шта рећи, а бол ублажити, то је не-

истина, јер бол је све јача и тежа без тебе.

Јер ти увек си у мојим мислима, јер боеми

не одлазе, они увек остају, а то си ти.

Заувек твоја супруга ВЕРА

(27/288038)

СЕЋАЊЕ

УРС

ТОМА СЛАЂАНА
1996–2020. 2007–2020.

(37/288055)                                                                                  Породица УРС

СЕЋАЊЕ

ШКУЛИЋ

ВЕРА СЛАВКО
1997–2020. 1980–2020.

Има много лепих успомена да с поносом прича-

мо о вама и да вас никада не заборавимо.

Син ЂОКА и ћерка ЈАСМИНА са породицама
(38/288056)

ДРАГИЦА ЦВЕТИН

ТАДИЋ ТАДИЋ
1954–2006. 1946–2019.

Заувек у нашим срцима.
Ваша деца

(39/288058)

КОВИЉКА

КРУНИЋ
1927–2019.

31. јануара 2020. на-

вршава се година од

смрти наше мајке,

баке и прабаке

Њени најмилији
(55/288089)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН

ГАЂАНСКИ
3. II 2014 – 3. II 2020.

С љубављу и поносом

чувамо успомену на

тебе.

Твоји најмилији
(73/288121)

Последњи поздрав комшији

РАДОСЛАВУ ВУКАСОВИЋУ

од породице ЈЕВТИЋ

(81/288137)

Недостајете

МИРЈАНА САВИН МИЛЕНКО САВИН
5. II 2019 – 5. II 2020. 6. II 2006 – 6. II 2020.

једна година четрнаест година

У нашим мислима и срцу: ћерке ЉИЉАНЕ, унуке МАРИНЕ, зета БОШКА

и зета ИВАНА

(85/288143)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ

Друже наш, прошло је шест тужних месеци, без тебе. 

Празнина је велика и болна. Вечност није довољно дуга да се

заборави твоја доброта. 

Буди нам спокојан. Чуваћемо те у срцима као највеће благо

Заувек твоји другари: ПИРКЕ, КОЈОТ, МАЧАК, ЂЕБА, ЈОЦА,

ЈОГИ, ШЕКИ, БУЋКА, АНЧИ, ЈЕЦКА, БАКИЦА, САРА, САЊА,

ИРИНА и БОЈАНА и РАША

(120/288188)

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



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 31. јануар 2020. 29

Живим пет година без моје вољене куме

ВЕРОСЛАВЕ КРЧАДИНАЦ
Успомене и сећања на дивне тренутке и дане проведе-
не с тобом ублажавају тугу која никада не пролази.

Кума РАДА са породицом
(5/288011)

Драги наш

МИХАЈЛО

ВУКМИРОВИЋ
2017–2020.

Живот је игра, свако је одигра на свој

начин, а сећања остају.

Твоја породица

(6/288014)

СЕЋАЊЕ

ЧИКА

МИЛОСАВА МИЛОРАД ВИКТОР
15. XII 2000 – 2. 2. 2020. 2. II 2016 – 2. II 2020. 30. XII 2017 – 2. II 2020.

Ваша породица

(7/288015)

Шестомесечни помен драгом оцу и деди

МИЛАНУ РАДУЈКО
1929–2019.

Време пролази а туга и бол остају.

Твоји најмилији

(9/288017)

У суботу, 1. фебруара, у 10 сати, на Новом гро-

бљу обележићемо једногодишњи помен нашој

драгој мајци, баки и прабаки

АНИЦИ КЕЛЕБУДА

Година прође а успомене на тебе не бледе, чува-

мо те и чуваћемо са поштовањем и великом љу-

бави од заборава.

Ћерка НАДА и син МИЛОРАД са породицом
(21/2188030)

СЕЋАЊЕ

МИЛОШ МАРКОВИЋ МРКА
2. IX 1986 – 2. II 2017.

Драги наш Милоше, прошле су три дуге, тужне године откако си

отишао.

Учимо живети с болом, хранимо се сећањем, негујемо успомене и

захваљујемо драгом Богу за сваки дан проведен с тобом.

Твоја ЈЕЛЕНА, тата РАДЕ и мама ЉИЉА, браћа ДАРИО и ВЛАДАН

с породицом, кумови МАТАРУГА и породица ВУЈАНОВИЋ

(32/288044)

3. фебруара је пет го-

дина од смрти

ЈОВИЦЕ

СТОЈОВИЋА

Заувек у мислима и

сећањима.

Сестра ЉУБИНКА

са породицом
(35/288052)

ЛАБУД

ВУКОВИЋ
1930–2019.

29.  јануара 2020. навр-
шава се година откако
није са нама.

Супруга ВИДА, ћерке
ВЕСНА, СЛАВИЦА

и ВЕРА и син БОГДАН
са породицама

(40/288059)

IN ME MO RI AM
31. јануара 2020. навр-
шава се петнаест годи-
на од смрти наше драге

БРАНИСЛАВЕ

ВУКАЈЛОВИЋ
рођ. Исаковић

С љубављу породица

(44/288072)

Трогодишњи помен

ЂУРА

НЕСТОРОВ
1. II 2017 – 1. II 2020.

Године пролазе, туга

и бол остају.

Породице

НЕСТОРОВ, 

ВЕЉКОВИЋ

и МАРИНКОВИЋ

(48/288078)

У суботу, 1. фебруара
2020, у 11.30, на Новом
гробљу, даваћемо ше-
стомесечни помен

МИЛЕНКУ

ЋУРЧИНУ

Твоји најмилији: 

породица ЋУРЧИН
(49/288079)

ГРУЈИЦА

ШАПОЊИЋ
5. II 2009 – 5. II 2020.

Душо, нема заборава.

Сестра МИЉКА, 
зет НИКОЛА, 

сестричине МАРИЈАНА
и СОФИЈА са породицама

(51/288080)

Четрдесет дана нашој вољеној

ОЛГИ БЛАГОЈЕВИЋ

Заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији

(64/288100)

КОСТА ЂОРЂЕВ
Четрдесет дана туге и бола … Недостајеш....

Заувек неутешни: супруга МИРЈАНА и ћерке
ЉИЉАНА, ИВАНА и БИЉАНА са породицама

(69/288112)

СЕЋАЊЕ

ВЕЛИНКА

ГОЛИЋ
1. II 2000 – 1. II 2020.

Заувек у мислима

ВЕСНЕ, ЕМИЛИЈЕ

и ЗОРАНА

(72/288120)

У недељу, 2. фебруара дајемо годишњи помен

нашем драгом

МИЛОВАНУ ПЕТРОВИЋУ РАШИ

Година те није одвојила од нас. Нема заборава.

Бол и туга се не мере речима ни временом које

пролази, већ празнином која је остала твојим

одласком. 

У срцу те носи твоја супруга СЛАВИЦА
(96/288156)

Мом тати, деди и тасту

МИЛОВАНУ ПЕТРОВИЋУ РАШИ

Најтужнија година је прошла, откако ми те нема. Не-

достајеш сваког дана, све више и више.

Остале су успомене и сећања на лепе дане.

Тата, о теби причамо са поносом, јер те од смрти ни-

смо могли сачувати, али те чувамо од заборава.

Твоји: МАРИНА, МИЛОШ, МИЛИЦА и НЕША

(95/288156)

СЕЋАЊЕ

БОРИСЛАВ ИВКОВИЋ
2007–2020.

Оставио си нам сећања, доброту и љубав

која се памте.

БЕБА, БОРИСЛАВА, 

МИЛИЦА и ГОРДАНА

(106/288172)
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ОЛГА БЛАГОЈЕВИЋ

Прошло је четрдесет тужних дана без тебе.

Празнина је све већа.

Увек ћеш бити са нама, у нашим мислима, при-

чама и сећањима.

Твоја сестра МИРА са породицом
(132/288203)

300-820, 300-830



За па жен ре зул тат на
атлет ском Пр вен ству
Ср би је за ста ри је ју ни -
ор ке и ју ни о ре про шлог
ви кен да у Бе о гра ду
оства рио је и АК Та -
миш.

Так ми чар ка тог клу -
ба Са ња Ма рић осво -
ји ла је брон за ну ме да -
љу у тр ци на 800 ме та -
ра, с ре зул та том
2:20,72. Ни шта у овој
ве сти не би би ло то ли -
ко нео бич но да се не
зна да је Са ња та ко по -
ста ла нај мла ђа спор -
тист ки ња у исто ри ји
пан че вач ке атле ти ке
ко ја је ус пе ла да осво -
ји ме да љу на др жав -
ном пр вен ству за так -
ми ча ре до два де сет го -
ди на, а има са мо три -
на ест ле та и три ме се ца.

У фи нал ној тр ци на 800 ме -
та ра уче ство ва ле су нај у спе -
шни је атле ти чар ке Ср би је, стан -
дард не др жав не ре пре зен та тив -
ке и уче сни це бал кан ских и
европ ских шам пи о на та, што
го во ри да је Са ња Ма рић осва -
ја њем ме да ље оства ри ла истин -
ски под виг. Тре ба на по ме ну ти
да је дан ра ни је она уче ство ва -
ла у тр ци на 400 ме та ра, у ко -
јој је, с ре зул та том од 61,82 се -
кун де, по бе ди ла у сво јој гру пи,
а у ге не рал ном пла сма ну за у -
зе ла ше сто ме сто. Ова сјај на
спор тист ки ња је ујед но би ла и
нај мла ђа атле ти чар ка ко ја је
ус пе ла да обо ри нор ме за уче -
шће на др жав ном пр вен ству за
ста ри је ју ни ор ке.

– По ред од лич них ре зул та та
на так ми че њи ма, чла но ви на -
шег клу ба су у су бо ту, 25. ја ну -
а ра, уче ство ва ли у дру гој еко -
ло шкој ак ци ји „За са ди сво је
др во”, у ко јој су за јед но с нај -
по зна ти јим пан че вач ким спор -
ти сти ма, умет ни ци ма, глум ци -
ма и пред став ни ци ма гра да за -
са ди ли др во на зе ле ној по вр -
ши ни по ред цр кве у на се љу
Ми са. Циљ ак ци је „За са ди сво -
је др во” је сте по шу мља ва ње зе -
ле них по вр ши на у Пан че ву ра -
ди по бољ ша ња усло ва за до би -
ја ње чи сти јег и здра ви јег ва -
зду ха за све су гра ђа не – ре као
је тре нер АК-а Та миш Зо ран
Ко цић.

И та ко. Спорт ски да ни у на -
шем гра ду те ку...

Три ме да ље на 
нај ја чем др жав ном
над ме та њу

Ис пу ње на нор ма за
Бал кан ски
шампионат

У атлет ској дво ра ни у Бе о гра -
ду, у ор га ни за ци ји АСС-а, 25.
и 26. ја ну а ра одр жа но је Пр -
вен ство Ср би је за ста ри је ју -
ни о ре и ју ни ор ке (так ми ча ри
до два де сет го ди на). Ово пре -
сти жно и нај ја че до ма ће так -
ми че ње ујед но је би ло и из -
бор но над ме та ње за са став ре -
пре зен та ци је на ше зе мље ко ја
ће по чет ком фе бру а ра уче ство -
ва ти на Бал кан ском пр вен ству
у Ис тан бу лу.

Кон ку рен ци ја је би ла ве о ма
ја ка, јер су се на јед ном ме сту
оку пи ли сви нај бо љи мла ди
так ми ча ри из Ср би је, упра во
они ко ји пред ста вља ју бу дућ -
ност атлет ског спор та у на шој
зе мљи, али и они ко ји су уве -
ли ко скре ну ли па жњу на се бе
и од ко јих тре ба оче ки ва ти да
на шој „кра љи ци спор то ва” по -
вра те ста ри сјај.

Је дан од њих је и наш су гра -
ђа нин Сте фан Ми хај лов, члан

Атлет ског клу ба Цр ве -
на зве зда. Љу би те љи
спор та у Пан че ву мо гу
да бу ду по но сни на овог
из у зет ног мом ка.

У ве о ма ја кој кон ку -
рен ци ји, ко ју је чи ни -
ло пре ко пе де сет так -
ми ча ра, Сте фан Ми хај -
лов је у ква ли фи ка ци -
о ном над ме та њу на 60
ме та ра убе дљи во три -
јум фо вао у гру пи, да би
у фи на лу, у из у зет но
бр зој тр ци, ко ја је по
мно ги ма би ла и тр ка
да на, осво јио злат ну ме -
да љу, свој пр ви ово го -
ди шњи тро феј, а све то
уз но ви лич ни ре корд,
ко ји са да из но си 7,04
се кун де. По стиг ну тим
ре зул та том Сте фан је
оства рио и нор му за
Бал кан ско пр вен ство.

У на став ку так ми че -
ња, та ко ђе у су бо ту, 25.
ја ну а ра, наш су гра ђа нин је за -
ра дио још јед но нај сјај ни је од -
лич је, и то у шта фет ној тр ци
на 4 x 200 ме та ра.

„Цр ве но-бе ла” шта фе та је над -
моћ но по бе ди ла сво је ри ва ле и
по ста ви ла но ви др жав ни ре корд
за ју ни о ре у дво рани, с вре -
меном 1:32,12. Шам пи он ску

еки пу Цр ве не зве зде са чи ња ва -
ли су: Сте фан Ми хај лов, Бог -
дан Ви дој ко вић, Ми лош Ми ја -
то вић и Сте фан Ка љуш.

Ни ску осва ја ња тро фе ја на
овом так ми че њу Сте фан ни је
ту за вр шио. На про тив, он је ус -
пео да при гра би још јед но од -
лич је, овог пу та сре бр но.

У тр ци ста ри јих ју ни -
о ра на 200 ме та ра Сте -
фан Ми хај лов је осво -
јио сре бр но од лич је,
ма да му је и у овом
над ме та њу три јумф
ума ло ума као. Ипак,
умор и ма ли пад кон -
цен тра ци је учи ни ли су
сво је... Би ло ка ко би -
ло, Сте фан је још јед -
ном по ка зао да је пра -
ви би сер срп ске „кра -
љи це спор то ва” и да од
ње га до бре ре зул та те
тек тре ба оче ки ва ти.
Мла дом Ми хај ло ву су

ујед но ово и пр ве ме -
да ље у но вом клу бу,
АК-у Цр ве на зве зда, у
ко ји је пре шао пре са -
мо не ко ли ко да на за -
јед но са сво јим тре не -
ром Мир ја ном Сто ја -
но вић. Он је од 10. до
20. ја ну а ра бо ра вио на
при пре ма ма ју ни ор ске

ре пре зен та ци је Ср би је, где је
бру сио фор му за на ред на међу -
на род на и до ма ћа так ми че ња.

Наш су гра ђа нин је та ко на
нај бо љи на чин отво рио так ми -
чар ску се зо ну и на ја вио да ће
ова го ди на би ти мо жда и нај -
бо ља у ње го вој ка ри је ри.

Срећ но, мом че!

СПОРТ
Петак, 31. јануар 2020.
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ИЗ ВАН РЕ ДАН УСПЕХ НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ НА

СТЕ ФАН МИ ХАЈ ЛОВ НАЈ БР ЖИ У СР БИ ЈИ

Нај бо љи срп ски ка ра ти ста
Сло бо дан Би те вић про шлог
ви кен да је уче ство вао на пр -
вом ве ли ком ме ђу на род ном
так ми че њу у 2020. го ди ни.

По тра ди ци ји, у Па ри зу се
сва ког ја ну а ра одр жа ва тур -
нир Пре ми јер свет ске ли ге,
а Бо ба овог пу та ни је има ло
ни ма ло сре ће при ли ком
жреба.

Већ у пр вом ко лу се са стао
с Го ги том из Гру зи је, ка сни је
ће се ис по ста ви ти и по бед ни -
ком овог тур ни ра. Би те вић се
од лич но бо рио, али је по ра -
жен с 3:1. Ипак, с об зи ром на
то да је Го ги та три јум фо вао,
наш су гра ђа нин је до био но -
ву шан су у ре пер са жу.

У пр вом ме чу „до и гра ва -
ња” Бо ба је с ри ва лом из Пољ -
ске од ра дио не ре ше но у ре -
гу лар ном де лу ме ча, али је
„чуд ним” пре гла са ва њем при -
ли ком из ја шња ва ња су ди ја
по ра жен с 3:2, па је на кра ју
мо рао да се за до во љи пла сма -
ном на де ве то ме сто.

За вр шне при пре ме ре пре -
зен та ци је Ср би је за ка де те,
ју ни о ре и мла ђе се ни о ре одр -
жа ва ју се од 25. ја ну а ра до 1.
фе бру а ра у Кра гу јев цу, а из
Ди на ма је по зван ју ни ор Алек -
сан дар Зде шић, ко ји ће по -
чет ком фе бру а ра на сту пи ти
у ка та ма на Европ ском пр -
вен ству у Бу дим пе шти.

Ју ни о ри Дар ко Спа сков ски
и Ни ко ла Ива но вић с још не -
ко ли ко ре пре зен та ти ва ца и
са ве зним тре не ром, на по зив
Ка ра те фе де ра ци је Ки пра, бо -
ра ви ли су у Ни ко зи ји у за јед -
нич ком кам пу мла дих та лен -
то ва них так ми ча ра.

АК ТУ ЕЛ НО СТИ ИЗ КА РА ТЕ КЛУ БА ДИ НА МО

БО БА ДЕ ВЕ ТИ У ПА РИ ЗУ

ЛЕ ПО ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА ОК ОД БОЈ КА 013

МА ША У РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ

Це ла го ди на у зна ку
игре на 64 по ља

Отва ра ње ле га та
Све то за ра
Глигорића

Пан че вач ки ша хов ски клуб,
ко ји са да с по но сом но си име
ле ген дар ног Све то за ра Гли -
го ри ћа, не по но вљи ве лич но -
сти ко ја је обе ле жи ла 20. век
и по че так 21. ве ка, осно ван је
1920. го ди не, го ди ну да на пре
осни ва ња Ша хов ског са ве за
Ју го сла ви је, и то у тре нут ку
ка да је Ју го -
сла ви ја би ла
дру га ша хов -
ска си ла у
све ту (ШСЈ је
осно ван 14.
ав гу ста 1921.
у Це љу).

Од за вр -
шет ка Пр вог
свет ског ра та
па до да нас, про ла зе ћи кроз
сва те шка вре ме на и ис ку ше -
ња, клуб из Пан че ва је у кон -
ти ну и те ту вр ло успе шно ра -
дио и увек спа дао у нај у спе -
шни је ша хов ске ко лек ти ве у
Вој во ди ни, Ср би ји и Ју го сла -
ви ји. То је успе вао јер је то -
ком чи та вог ве ка имао из у -
зет ну по др шку свог гра да, по -
кра јин ских и ре пу блич ких
вла сти, успе шних пред у зе ћа
и ин сти ту ци ја, као и мно гих
успе шних при вред ни ка, али
и мно го број них љу ди до бре
во ље ко ји су му по ма га ли.

Љу ди ма ко ји тре нут но пред -
во де ШК „Све то зар Гли го рић
Гли га”, они ма ко ји већ де це -
ни ја ма ор га ни зу ју нај ве ће ме -
ђу на род не ве ле мај стор ске тур -
ни ре, шам пи о на те др жа ве и
мно ге из у зет не кул тур не и
спорт ске при ред бе, при па ла
је част и оба ве за да на до сто -
јан на чин обе ле же сто го ди -
на ра да клу ба ко ји је за штит -
ни знак не са мо Пан че ва већ
и на ше зе мље.

Чи та ва 2020. го ди на би ће
ис пу ње на кул тур ним и спорт -
ским ма ни фе ста ци ја ма по -
све ће ним ша ху, с по себ ним
освр том на жи вот и де ло ле -
ген дар ног Гли ге. Ор га ни за -
ци о ни тим је већ са ста вио де -
та љан спи сак пла ни ра них ак -
тив но сти и ак ци ја ко је ће се
спро во ди ти ши ром це ле зе -
мље, у са рад њи са ша хов ским
са ве зи ма Ср би је и Вој во ди не,
Ми ни стар ством омла ди не и
спор та и Вла дом Ре пу бли ке
Ср би је.

Јед на од нај ва жни јих ак -
тив но сти би ће све ча но отва -

ра ње ле га та
С в е  т о  з а  р а
Гли го ри ћа у
про сто ри ја -
ма клу ба, као
и ве ли ки ме -
ђ у  н а  р о д  н и
тур нир по -
све ћен ле ген -
дар ном Гли -
ги. По ред

ово га, би ће одр жан ве ли ки
број ак тив но сти у основ ним
и сред њим шко ла ма, ша хов -
ским клу бо ви ма и ин сти ту -
ци ја ма кул ту ре.

Шах се игра пре ко 1.500
го ди на, а ме ђу на род на ша -
хов ска фе де ра ци ја ФИ ДЕ по -
сто ји ско ро је дан век... То ком
свих ових го ди на по сто ја ли
су из у зет ни ша хи сти, али је
тек на кон смр ти Све то за ра
Гли го ри ћа ФИ ДЕ уста но ви ла
на гра ду за фер-плеј ко ја но -
си име упра во по на шој ша -
хов ској ле ген ди. Ова на гра да
пред ста вља нај ве ћу мо гу ћу
част, а пр ви пут ће би ти
додеље на кра јем ја ну а ра ове
го ди не.

На сва де ша ва ња ко ја бу ду
у ве зи са овим ве ли ким исто -
риј ским до га ђа јем ру ко вод -
ство клу ба ће по зив ни це по -
сла ти нај ви шим др жав ним
функ ци о не ри ма, али и зва -
ни ца ма из све та спор та, кул -
ту ре, умет но сти, по ли ти ке и
при вре де.

ЈОШ ЈЕ ДАН РЕ ДАК СПОРТ СКИ ЈУ БИ ЛЕЈ

ША ХИ СТИ СЛА ВЕ ВЕК 
УСПЕ ШНОГ РА ДА

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ ЗА АТЛЕ ТИ ЧА РЕ 
ДО ДВА ДЕ СЕТ ГО ДИ НА

БРОН ЗА ЗА СА ЊУ МА РИЋ
Про шлог ви кен да, у ор га ни за -
ци ји Атлет ског са ве за Ср би је,
у на шем глав ном гра ду је одр -
жан др жав ни шам пи о нат у кон -
ку рен ци ји ста ри јих ју ни о ра. На
овом пре сти жном атлет ском
над ме та њу АК Па но ни ја из на -
шег гра да пред ста вио се са осам
сво јих чла но ва, ко ји су по сти -
гли за па же не ре зул та те.

Пр вог да на так ми че ња, у ди -
сци пли ни бр зо хо да ње на 3.000
ме та ра, Ми лош Про ро чић из
АК-а Сур чин обо рио је на ци о -
нал ни ре корд, с ре зул та том
14:19,99 ми ну та. Иа ко ско ро
два ме се ца ни је тре ни рао због
здрав стве них про бле ма, сре -
бр но од лич је је за слу жио „па -
но нац” Сте фан Ла зић, а брон -
зу је за ра дио Алек сан дар
Дугић.

Атлет ски клуб Па но ни ја је
сво ју ри зни цу ме да ља обо га -
тио и у дру гом да ну Пр вен ства

Ср би је, у шта фет ним тр ка ма
на 4 x 400 ме та ра.

Жен ски тим у са ста ву: Ана
Дра го је вић, Је ле на Гру ји чић,
Лај чи Штр каљ и Иси до ра Па -
вло вић за у зео је че твр то ме сто.
Овај успех још ви ше до би ја на
зна ча ју ако се зна да су на ше
су гра ђан ке од сво јих ри вал ки
би ле мла ђе и до че ти ри го дине.

Му шка шта фе та Па но ни је је
по сле ве ли ке бор бе осво ји ла
брон за ну ме да љу, с ре зул та том
3:46,04, од мах иза Бе о град ског
атлет ског клу ба и АК-а Вој во -
ди на. Брон за ним од лич ји ма су
се оки ти ли: Урош Осто јин, Да -
мјан Чи кић, Алек сан дар Ду гић
и Сте фан Лазић.

Већ сле де ћег ви кен да атле -
ти ча ри Па но ни је ће на сту пи ти
и на се ни ор ском Пр вен ству Ср -
би је у дво ра ни, а сви у том
спорт ском ко лек ти ву на да ју се
осва ја њу но вих тро фе ја.

НО ВО СТИ СА АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

ПА НО НИ ЈА НИ ЖЕ МЕ ДА ЉЕ

Стране припремио

Александар
Живковић

Ових да на на адре су ОК-а Од -
бој ка 013 у пи са ној фор ми сти -
гла је јед на ле па вест: игра чи -
ца тог клу ба Ма ша Ри ка но вић
до би ла је по зив да се ја ви на
при пре ме пи о нир ске ре пре -
зен та ци је Ср би је, ко је ће би ти
одр жа не од 3. до 13. фе бру а ра
на Убу.

Ма ша је ро ђе на 2006. го ди -
не, а по ред то га што је ис ка за -
ла ве ли ки од бој ка шки по тен -
ци јал, од ли чан је уче ник ОШ
„Иси до ра Се ку лић”.

Игра на по зи ци ји ко рек то ра
и тех ни ча ра, а не дав но је ли -
цен ци ра на и за пр ви тим Од -
бој ке 013, иа ко ће и сле де ће
го ди не би ти пи о нир ка.

Ова та лен то ва на де вој чи ца
има и спорт ски ген, јер јој је
ујак не ка да шњи фуд бал ски ас,
нај бо љи стре лац шам пи о на та,
ин тер на ци о на лац и ре пре зен -
та ти вац Ју го сла ви је – Пе тар
Ди вић.

– Ма ша је за и ста екс тра та -
ле нат, а по ред све га оп чи ње на

је од бој ка шком лоп том. Ни је
ми ро ва ла чак ни ка да је би ла у
гип су. И та да је од ра ђи ва ла
тре нин ге, лу па ла је лоп том о
зид ста на – са осме хом о но вој
ре пре зен та тив ки Ср би је го во -
ри пр ви чо век ОК-а Од бој ка
013 Иван Кр го вић.

У овом спорт ском ко лек ти -
ву се вред но тре ни ра, јер де -
вој ка ма пред сто је но ва ис ку -
ше ња. Уско ро сле ди на ста вак
тр ке за бо до ве и у се ни ор ској и
у пи о нир ској кон ку рен ци ји...
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Ди на мо го сту је у
Кикин ди

При пре ме про те кле у
нај бо љем ре ду

По сле крат ке зим ске па у зе, бар
ка да је пр вен стве на тр ка за бо -
до ве у пи та њу, ру ко ме та ши Ди -
на ма у су бо ту, 1. фе бру а ра, на -
ста вља ју так ми че ње у Су пер -
ли ги Ср би је.

По сле че тр на ест од и гра них
утак ми ца у ово го ди шњем шам -
пи о на ту пан че вач ки „жу то-цр -
ни” чвр сто др же ли дер ско ме -
сто са ско ром од два на ест по -
бе да и два по ра за. Има ју 24 бо -
да, че ти ри ви ше од тре нут но
дру го пла си ра ног Же ле зни ча ра
из Ни ша.

Мом ци ко је пред во ди тре нер
Аким Ком не нић за по че ли су
још 8. ја ну а ра при пре ме за над -
ме та ње у дру гом де лу пр вен -
ства Ар кус су пер ли ге, а од и -
гра ли су и две кон трол не, ме -
ђу на род не утак ми це. У Ха ли
спор то ва на Стре ли шту од ме -
ри ли су сна ге с По ли тех ни ком
из Те ми шва ра, а не дав но су у
Аран ђе лов цу укр сти ли ко пља с
ма ђар ским Ве спре мом 2. Обе
утак ми це су за вр ше не без по -
бед ни ка, али мно го ви ше од ре -
зул та та струч ном шта бу еки пе
из на шег гра да ови ме че ви су
ко ри сти ли да ви ди где се тре -
нут но Ди на мо на ла зи у од но су
на ри ва ле из су сед них зе ма ља.

Љу би те ље ру ко ме та у на шем
гра ду по себ но мо же да ра ду је
чи ње ни ца да је играч ки ка дар
остао на оку пу и да то ком

зимске па у зе ни је би ло про ме -
на у еки пи.

Та ко ће Ди на мо и у дру ги
део шам пи о на та ући с про ве -
ре ним сна га ма, а „жу то-цр ни
дрес” но си ће: Вељ ко Ми ло ше -
вић, Мар ко Иван че вић, Урош
Па вло вић, Ми љан Бу њев че вић,
Мла ден Шо тић, Иван Ди ми -
три је вић, Ми лош Са вић, Ни -
ко ла Је зди ми ро вић, Де јан Зла -
та но вић, Иван Дис тол, Дар ко
Ми лен ко вић, Ми лош Ба ру џић,
Ми лан Го лу бо вић, Ми лош Ко -
ста ди но вић, Во ји слав Ми лу но -
вић, Не над Вуч ко вић, Ни ко ла
Ра до ва но вић и Урош Ми тровић.

При прем ни пе ри од је про -
те као по за цр та ном пла ну и
про гра му, а оно што је нај бит -
ни је, по вре де су овог пу та за о -
би шле та бор по пу лар них „ву -
ко ва с Та ми ша”. Про шлог ви -
кен да „екс пе ди ци ја” Ру ко мет -
ног клу ба Ди на мо бо ра ви ла је
на ми ни-при пре ма ма у Вр ба -
су, ста рој, про ве ре ној ба зи, где
је има ла од лич не усло ве за рад
и ства ра ње још бо ље „хе ми је”
у еки пи.

Нај бо љи ру ко мет ни клу бо ви
у на шој зе мљи на ста вља ју тр ку
за бо до ве у ви кен ду пред на ма.
Пан чев ци ће у су бо ту, 1.

фебруа ра, го сто ва ти у Ки кин -
ди и по де ли ти мег дан са исто -
и ме ним до ма ћим ти мом.

Сви по кло ни ци „ле пљи ве
лоп те” у на шем гра ду мо ћи ће
да ви де сво је ми ље ни ке на де -
лу у су бо ту, 8. фе бру а ра. Би ће
то ду ел за све пан че вач ке ру -
ко мет не сла до ку сце, јер ће тог
да на у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту го сто ва ти зре ња нин ски
Про ле тер, ко ји с клу пе пред -
во ди наш су гра ђа нин, се лек -
тор жен ске ре пре зен та ци је Ср -
би је, Љу бо мир Об ра до вић.

Ова утак ми ца по че ће у 19
са ти.

Про шлог ви кен да у Но -
вом Са ду је одр жа но Пр -
вен ство Вој во ди не у га ђа -
њу из ва зду шног оруж ја,
на ко ме је уче ство ва ло и
три на ест так ми ча ра Стре -
љач ке дру жи не „Пан че во
1813”.

Еки па се ни о ра из на -
шег гра да убе дљи во је
три јум фо ва ла у над ме та -
њу из пу шке. Тим су чи -
ни ли Де јан Пе шић, ко ји
је с 592 кру га осво јио сре -
бро у по је ди нач ном над -
ме та њу, Га бри ел Да у то -
вић, ко ји је с 589 кру го ва
био тре ћи, и Алек са Ра -
ко њац, ко ји је с 583 кру -
га био сед ми се ни ор, а с
588 кру го ва је осво јио сре -
бр ну ме да љу у кон ку рен -
ци ји ју ни о ра. На сту пио је и се -
ни ор Да ли бор Па вло вић (565
кру го ва).

Мла да еки па ју ни ор ки у га -
ђа њу из пу шке за у зе ла је че -
твр то ме сто, а пу ца ле су Те о -
до ра Кон дић, Ива Ра ко њац и
Ана То кић.

Тим ју ни о ра у га ђа њу из пи -
што ља био је је ди ни, па му је
при па ла и злат на ме да ља. Га -
ђа ли су Ве ли мир Нин ко вић (с
534 кру га осво јио сре бро у поје -
ди нач ном над ме та њу), Мар ко
Нин ко вић и Сте фан Ке шишјан.

Еки па се ни о ра „пи што ља ша”
осво ји ла је тре ће ме сто, у

саставу: Ве ли мир Нин ко вић
(542 кру га), Сте фан Ке шиш јан
(525) и Јо ван Па вли ца (521
круг). У кон ку рен ци ји ју ни ор -
ки у га ђа њу из пи што ља Ма ри -
на Ми ја то вић је за у зе ла де ве то
ме сто, са 484 кру га.

Сви так ми ча ри су се пла си -
ра ли и на Пр вен ство Ср би је.

Та ко ђе про шлог ви кен да, у
Вр ба су је одр жа но тре ће ко ло
Ли ге ка де та и мла ђих ју ни о ра
Вој во ди не, у ко јем је уче ство -
ва ло осам стре ла ца СД-а „Пан -
че во 1813”.

Алек са Ра ко њац је с 577 кру -
го ва био дру ги ка дет и че твр ти
мла ђи ју ни ор. Исти пла сман у

обе кон ку рен ци ји има ла је и
жен ска еки па у са ста ву: Те о до -
ра Кон дић, Ива Ра ко њац и Ана
То кић.

Тим мла ђих ју ни о ра у га ђа -
њу из пи што ља осво јио је пр во
ме сто. Ве ли мир Нин ко вић је с
520 кру го ва био дру ги по је ди -
нач но у кон ку рен ци ји мла ђих
ју ни о ра, Сте фан Ке шиш јан је
с 513 кру го ва био нај бо љи ка -
дет и тре ћи мла ђи ју ни ор, док
је Мар ко Нин ко вић са 494 кру -
га за ра дио сре бро у над ме та њу
ка де та. Ма ри на Ми ја то вић се
пла си ра ла на пе то ме сто.

У фи на ле, ко је ће би ти
одр жа но 5. апри ла у Но -
вом Са ду, пла си ра ли су се:
Алек са Ра ко њац, Те о до ра
Кон дић, Ива Ра ко њац, Ве -
ли мир и Мар ко Нин ко -
вић, Сте фан Ке шиш јан и
Ма ри на Ми ја то вић.

Ше сто ко ло Ли ге пи о -
ни ра Вој во ди не одр жа но
је та ко ђе у Вр ба су.

Те о до ра Кон дић је
осво ји ла сре бро са 184
кру га, док је Ива Ра ко -
њац с три кру га ма ње би -
ла че твр та. Еки па де ча ка
из на шег гра да за у зе ла је
че твр то ме сто, а пу ца ли
су Ог њен Лу кић, Ог њен
Бун чић и де би тант Не ма -
ња Ђор ђе вић.

Тра ди ци о нал ни Све то -
сав ски тур нир за школ ску де -
цу одр жан је у по не де љак, 27.
ја ну а ра. Уче ство ва ло је два на -

ест стре ла ца из пан че вач ких
шко ла, ко ји су се над ме та ли у
при јат ној ат мос фе ри, уз со ко -
ве и пе ре це.

Иа ко су ре зул та ти би ли у дру -
гом пла ну, по бед ни ци Ана То -
кић и Алек са Ра ко њац до би ли
су и при год не на гра де. На ред -
ни тур нир за све су гра ђа не у ор -
га ни за ци ји СД-а „Пан че во 1813”
је сте осмо мар тов ско над ме та -
ње под на зи вом „Да ме би ра ју”.

НО ВО СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

ОД ЛИЧ ЈА СТИ ЖУ СА СВИХ СТРА НА
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Kovačević

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сф4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Кикинда: КИКИНДА–ДИНАМО

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Врање: ВРАЊЕ–ДИНАМО
мушкарци

Панчево: БОРАЦ–МЛАДЕНОВАЦ
субота, 16 сати

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ
субота, 19 сати

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ – КРИС КРОС
субота, 19 сати
Панчево: ДИНАМО–БНС
недеља, 14 сати

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–СРЕМ 0:3
мушкарци

В. Градиште: ВГСК–БОРАЦ 0:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ОКК БЕОГРАД – ТАМИШ 88:86

АЉЕ ХИН НА СТА ВЉА
УСПЕ ШАН НИЗ...

Не дав но је у Су бо ти ци одр -
жан Ка дет ски фе сти вал Вој -
во ди не у ша ху. Ме ђу уче сни -
ци ма из це ле по кра ји не би ли
су и чла но ви ШК-а „Аље хин”
из Пан че ва.

На ши мла ди су гра ђа ни су и
на овом так ми че њу би ли ве о -
ма успе шни, па су у свој град
до не ли три ме да ље.

У кон ку рен ци ји нај мла ђих
уче сни ка, де ча ка до осам го ди -
на, Ан дреј До бри чан је осво јио
брон за но од лич је. Ја на Сто шић
је у над ме та њу де вој чи ца до де -
сет го ди на та ко ђе за ра ди ла
брон зу, док се Ми ли ца Ами -
џић так ми чи ла у гру пи ша хист -
ки ња до два на ест го ди на, у којој
је за слу жи ла сре бр ну ме да љу.

Већ го ди на ма чла но ви Шах
клу ба „Аље хин” осва ја ју тро -
фе је на овом шам пи о на ту, а до
са да је пре ко два де сет ме да ља
с Пр вен ства Вој во ди не по ста -
ло вла сни штво чла но ва овог
спорт ског ко лек ти ва.

Та лен то ва ни и успе шни ка -
де ти се са да спре ма ју за пр -
вен ство др жа ве, ко је ће би ти
одр жа но у апри лу.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДИ НА МУ ДВА
ТРОФЕЈА

На про шло не дељ ном Пр вен -
ству Ср би је за ста ри је ју ни о ре
Атлет ски клуб Ди на мо је на -
сту пио с под мла ђе ним са ста -
вом, али тра ди ци ја ни је преки -
ну та – осво је не су две ме да ље.

Ма ри ја Мр ке ла је у тр ци на
400 ме та ра за ра ди ла брон за но
од лич је, с вре ме ном 59,13. Иа -
ко је Ма ри ја ду го би ла ван
атлет ске ста зе због не у год не по -
вре де ко ју је за до би ла у ре пре -
зен та тив ном кам пу и про пу -
сти ла го то во цео при прем ни
пе ри од, још јед ном је по ка за ла
ка ко се бо ри за бо је клу ба. По -
ред све га, Ма ри ја је оства ри ла
и нор му за над ме та ње на Пр -
вен ству Бал ка на у Ис тан бу лу.

Дру гу ме да љу за Ди на мо осво -
ји ла је жен ска шта фе та у тр ци
на 4 x 400 ме та ра. Ви це шам пи -
он ке Ср би је по ста ле су: Ан ђе ла
Ки ћо вић, Ана ста си ја и Ма ри ја
Мр ке ла и Ан ђе ла Бро шћанц.

У тр ци на 60 ме та ра уче ство -
вао је Алек са Жи ва нов и по -
сти гао ре зул тат од 7,60 се кун -
ди. Он се вра тио с ре пре зен та -
тив них при пре ма, на ко ји ма је
тре ни рао за ис пу ње ње нор ме у
ба ца њу ко пља за уче шће на Пр -
вен ству Евро пе.

Та ко ђе про шлог ви кен да у
Ва ље ву је одр жа на тра ди ци о -
нал на „Све то сав ска улич на тр -
ка”, на ко јој су се над ме та ли
атле ти ча ри из три де се так клу -
бо ва из Ср би је и Ре пу бли ке
Срп ске. Ди на мо се овог пу та
пред ста вио с три сво ја чла на.

Стра хи ња Стев шић је по бе -
дио у тр ци на 800 м у кон ку рен -
ци ји сред њо шко ла ца, Ксе ни ја
Мр ке ла је три јум фо ва ла у над -
ме та њу на ду пло кра ћој де о ни -
ци, а та ко ђе у тр ци на 400 м Пе -
тар Ру ла осво јио је сре бр но од -
лич је. Све тро је Ди на мо вих атле -
ти ча ра над ме та ло се про тив ста -
ри јих ри ва ла, па њи хов успех
та ко још ви ше до би ја на значају.

СЛАВ КО ОБА РА
РЕ ДОМ...

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ЛИ ДЕР ИЗ ПАН ЧЕ ВА НА СТА ВЉА ТР КУ

У фран цу ском гра ду Ли лу про -
шлог ви кен да је одр жан тра -
ди ци о нал ни куп за џу до-ве те -
ра не из Ма стерс се ри је.

Наш су гра ђа нин, члан ЏК-а
Ди на мо Слав ко Ста ни шић по -
но вио је успех из прет ход них
го ди на и осво јио шам пи он ски
пе хар.

Он се так ми чио у ка те го ри -
ји М7 + 100 кг, у ко јој је до
злат не ме да ље до шао по бе да -
ма над два фран цу ска бор ца.



СПОРТ

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са
ограниченом одговорношћу „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Александар Живковић
• Редакција: Синиша Трајковић, Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Мирјана Марић, Јордан Филиповић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи),
013/300-820 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 325-9500600038555-09, 160-43415-05 код „Banca Intesa”
Панчево и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не
враћају • Рекламације се примају у року од седам дана • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике
Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs •
e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs

Кристина
Даниловић,
студенткиња:
     – Спремаћу
последњи испит,
завршавам Економски
факултет. Време ћу
утрошити на
понављање пословног
права. У суботу ћу ићи
у читаоницу Градске
библиотеке.

Александар
Стојадиновић,
комерцијалиста:

    – Идем у Белу Цркву.
Девојка и ја желимо да
се мало одморимо,
уживамо и шетамо у
природи.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Куда?
Вечно се враћаш на питање куда идеш.

    Не брини, ниси усамљен случај.

    Нема мислеће особе која не разврстава идеје.

    На добре и лоше.

    Очајне и фантастичне.

    Ирационалне и реалне.

    Само духовно убоги се не загледају дубоко у себе.

    И није им боље, само то не знају.

Ребус
Фигуре поређане око тебе, у теби.

    Оне из прошлости.

    Неке од њих се тек назиру.

    Скоро да су нестале, јер су нејак утисак оставиле.

    Друге стамене као споменици.

    Не можеш да их избациш из главе ни кад се напнеш.

    И не покушавај више, ту су с разлогом, штеди енергију.

    За сортирање фигура које ће ти тек ући у видокруг.

У центар!
Када околишаш, дајеш времена другима да буду бржи од тебе.

    А то не желиш.

    Ако хоћеш да те озбиљно разумеју, гађај у центар.

    Кажи им колико и како су лепи.

    Или гадни.

    Бескомпромисност не повлачи нужно усамљеност.

    То чине претерани страх и неодлучност.

    Љубав је закон, љубав под вољом!

Дејана Грујић,
студенткиња:

     – Испитни рок је у
току. Претходни није
прошао како смо се
надали, па је учење
један од приоритета.
Имам и тренинг, ићи ћу
код бабе и деде на село
и, надам се, негде
изаћи у суботу.

Про ма шен шут за по бе ду

Же сто ка бор ба до
последњег ко ла

Ни се дам на е сто ко ло Ко шар ка шке ли -
ге Ср би је не ће оста ти у ле пом се ћа њу
по кло ни ци ма „кра љи це ига ра” у на шем
гра ду и око ли ни. Пан че вач ки Та миш је
и овог пу та био та ко бли зу три јум фа,
над и грао је ри ва ла, имао је и шут за по -
бе ду, али остао је пра зних ша ка...

Још је дан дра ма ти чан меч од и гра ли
су мом ци тре не ра Бо ја на Јо ви чи ћа про -
шлог ви кен да. Го сто ва ли су у на шем
глав ном гра ду, где су од ме ри ли сна ге с
по пу лар ним „клон фе ри ма”. То је био
вр ло ва жан меч за тим из на шег гра да,
па су му мом ци та ко и при сту пи ли...
Игра ло се же сто ко, за сва ку лоп ту и сва -
ки кош, че тр де сет ми ну та па кле не бор -
бе ни је би ло до вољ но да се од лу чи по -
бед ник, а играо се и про ду же так, у ко -
ме је сре ћа окре ну ла ле ђа Пан чев ци ма:
ОКК Бе о град – Та миш 88:86, по че твр -
ти на ма 18:22, 21:19, 16:28, 24:10 и про -
ду же так 9:7.

Бе о гра ђа ни су та ко сти гли до ше сте
ово се зон ске по бе де, а Пан чев ци су оста -
ли на че ти ри оства ре на три јум фа, па
ће се оба ти ма до кра ја шам пи о на та
гр че ви то бо ри ти за оп ста нак у дру штву
нај бо љих.

Ко шар ка ши Та ми ша су до бро отво -
ри ли овај су срет. Све сни ње го ве ва жно -
сти, од са мог по чет ка су си ту а ци ју на
те ре ну др жа ли под кон тро лом. Игра ло
се хра бро, с мно го енер ги је, а та кав од -
нос пре ма утак ми ци од ра зио се и на
ре зул тат, па је по сле пр вих де сет ми ну -
та на се ма фо ру пи са ло 18:22.

До ма ћи су у дру гој че твр ти ни ус пе ли
да се од у пру на ле ти ма го сту ју ћи ко шар -
ка ша и тај део утак ми це су ре ши ли у
сво ју ко рист, па се на од мор оти шло са
са мо два по е на „ви шка” у ко рист пан -
че вач ког ти ма – 39:41.

По че так дру гог по лу вре ме на про те -
као је у ап со лут ној до ми на ци ји Та ми -
ша. Раз и грао се Алек са Ча бри ло, ко ји је
у тим мо мен ти ма био цен трал на фи гу -
ра на те ре ну, уба цио је чак шест „трој -
ки” и умно го ме до при нео да ње гов тим
по ве де и с пет на ест по е на раз ли ке. По -
сле тре ће че твр ти не тим из Пан че ва је

во дио с 55:69, али ни та да утак ми ца
ни је би ла од лу че на.

„Клон фе ри” су у по след њој де о ни ци
по ла ко то пи ли пред ност ри ва ла, а не -
што ви ше од два ми ну та пре кра ја утак -
ми це ус пе ли су да по ве ду са 75:74.
Ушло се у не из ве стан фи ниш, али по -
сле ис те ка че тр де се тог ми ну та ни је
било по бед ни ка. На се ма фо ру је ста јао
ре зул тат 79:79, па се мо ра ло у
продужетак.

Пра ва ко шар ка шка дра ма од ви ја ла се
и у по след њих пет ми ну та. До по след -
њих се кун ди по бед ник ни је мо гао ни да
се на слу ти. Не што бо ље су се сна шли
Бе о гра ђа ни, али Та миш је и да ље др жао
си ту а ци ју под кон тро лом... На кра ју су
Пан чев ци има ли и шут за по бе ду, али
лоп та јед но став но ни је хте ла у кош.

– Ужа сно се осе ћам. Ово је дру га уза -
стоп на утак ми ца ко ју гу би мо у по след -
њим се кун да ма. Те шко је ре ћи би ло
шта по сле ова квог по ра за – вид но уту -
чен, је два је ус пео да из у сти по сле утак -
ми це је дан од нај бо љих ак те ра Алек са
Ча бри ло.

Та миш је играо у са ста ву: Ни ко лић
(14 по е на), Ча бри ло (29), Ва сић

(четири), Па ви ће вић (че ти ри), Ву ко -
ји чић (пет), Фил биш, Пр ља (12), Јан -
ко вић (два), Лу чић (два), Ро удс (14) и
Лабудовић.

– Јед но став но је, не ма мо игра ча ко ји
ће да пре у зме од го вор ност и да по го ди
кош ка да је нај те же. Да ли смо све од
се бе, ми слим да смо би ли бо љи тим, да
је тре ба ло да по бе ди мо. За слу жи ли смо
због све га то га и ма ло сре ће, али... Жао
ми је мо ма ка, већ дру гу утак ми цу играмо

на јед ну лоп ту и гу би мо. Шта је – ту је.
Иде мо да ље и ни ка ко не сме мо да од у -
ста не мо од свог ци ља, то је нај ва жни је.
Бо ри ће мо се до по след њег ко ла – ис та -
као је Бо јан Јо ви чић, тре нер еки пе из
на шег гра да.

Ко шар ка ши Та ми ша ће у су бо ту, 1.
фе бру а ра, би ти на још јед ном ве ли ком
ис ку ше њу. У го сте им до ла зи ли дер КЛС-
а и је дан од нај бо љих срп ских ти мо ва,
Бо рац из Чач ка. Не тре ба сум ња ти да је
пред на ма пра ва ко шар ка шка по сла сти -
ца, а уз ве ли ку по моћ с три би не пан че -
вач ке Ха ле спор то ва до ма ћин ће се лак -
ше су прот ста ви ти ве ли ком фаво ри ту.

Утак ми ца по чи ње у 19 са ти.
А. Живковић

ФЕ НЕР НО ВО ПО ЈА ЧА ЊЕ!

У фи ни шу пр вен стве не тр ке КК

Тамиш је ан га жо вао још јед но

појача ње.

То је D. J. Fenner, мо мак ко ји је

играо у NCAA шам пи о на ту за Не ва -

ду. Ро ђен је 7. де цем бра 1993. го -

ди не, а ви сок је 198 цм. Игра на

по зи ци ји бе ка, а на сту пао је и за

Ши ро ки, Ал бу Фе хер вар, Ifestos

Limnou и Salon Vilpas.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ БЕЗ ГРА МА СРЕ ЋЕ
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