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У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  1.  ФЕБРУАРА 2019.Број 4800, година CL

ХО ЋЕ ЛИ НАЈ ЗАД ПРЕ СТА ТИ ИЛИ НЕ СТА ТИ РУ ГА ЊЕ ТИК УЗ МУ ЗЕЈ?

ТЕ ШКЕ МУ КЕ ЗБОГ „ПА НУ КЕ”
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Успешна деценија 
удружења „Наранџасти”
» страна 6

Пукла стотка у 
„Шумицама”
» страна 26

САНКАЊЕСАНКАЊЕ

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА 

ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок 
продужен за годину дана

Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују ору-
жне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за др-
жање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и но-
шење оружја.

Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радни-
ка „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.

Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју за-
конску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну пре-
кршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.

На кон ви ше од две де це ни је
с фа са де по ски да не офу ца не
ске ле и за кр пе

По сре ди имо вин ско-прав на
за пе тљан ци ја

Про шле не де ље, пра те ћи ста ри „Пан -
че вац”, у бро ју из 2006. го ди не на и -
шли смо на слу чај (над слу ча је ви -
ма) згра де „Па ну ка”. Ни је пре те ра -
но ре ћи да нам ово ру гло, тик уз
Народ ни му зеј, већ го то во че тврт ве -
ка ру жи по глед та мо где би мо рао
да бу де нај леп ши – усред Град ског
пар ка.

Тај ни кад не до вр ше ни пан че вач ки
„Ска дар на Бо ја ни” ири ти ра Пан чев -
це и њи хо ве дра ге го сте још од (пра)дав -

не 1994. го ди не, а огро ман ко мад тог
пе ри о да био је пре кри вен и при кри -
вен це ра да ма, ске ла ма и, на рав но, ве -
лом тај не. (На жа лост, ни је је ди ни про -
стор у на шем гра ду оп те ре ћен том
имо вин ско-прав ном суд бом.)

За то вре ме ко ла ле су раз не при че,
углав ном ку ло ар ске, а тек по не кад се
не ко (од ме ди ја) хва тао уко штац с
том „за мр со ло ги јом”.

Тек, у на ве де ном тек сту из 2006.
го ди не, по ред оста лог, спо ме ну то је
да су над ле жне по кра јин ске и оп -
штин ске ин спек ци је на ла га ле ин ве -
сти то ру „Ин грап-ста ну” да об у ста ви
из град њу спо р ног објек та уз обра зло -
же ње да шко ди су сед ној згра ди Му -
зе ја, као и то да се ра до ви од по чет ка
од ви ја ју без аде кват не тех нич ке до -
ку мен та ци је, па је од ин ве сти то ра зах -

те ва на са на ци ја Му зе ја, а чак је би ло
до не то ин спек циј ско ре ше ње о ру ше -
њу „Па ну ке”.

Та да је ди рек тор по ме ну тог пред у -
зе ћа Жи во јин Жи ка Жив ко вић пом -
пе зно на ја вио ис пу ње ње свих за кон -
ских и дру гих оба ве за, као и екс пре -
сни за вр ше так из град ње ње го вог „ве -
ле леп ног” дво р ца.

Вре ме га је, као не у мо љи ви су ди ја,
су ро во де ман то ва ло, а иза ту роб не
ма ске и ми сте ри о зних зи до ва чи та ву
веч ност се ни шта ни је по ме ра ло у по -
зи тив ном сме ру.

И ка да је ве ро ват но и по след њи оп -
ти ми ста ди гао ру ке, а очи по че ле да

нам се сви ка ва ју на ђу бре тар ску есте -
ти ку, до го ди ла се ско ро па сен за ци ја
– не ко је раз о де нуо „Па ну ку”, ко ја је
она ко го лу ждра ва и сра ме жљи ва сев -
ну ла ка да смо је сви от пи са ли.

Ипак, био је то са мо тре ну так све -
тло сти...

Ски да њу „Па ну ки ног” офу ца ног оде -
ла ве ро ват но се нај ви ше об ра до вао
ак ту ел ни ди рек тор На род ног му зе ја

– Ми ро слав Бир цлин, али га је пр во -
бит но ус хи ће ње крат ко др жа ло.

– Ка да сам пре не ких ме сец да на
ви део да су ко нач но ски ну те ске ле, то
ме је оза ри ло из мно го раз ло га; нај ви -
ше због то га што сам се све вре ме пла -
шио да не што од те зар ђа ле ска ла ме -
ри је не ком не пад не на гла ву. До дат ни
оп ти ми зам до нео ми је ка ми он с рад -
ни ци ма, ка да сам по ми слио да ће по -
сле то ли ко вре ме на ра до ви би ти на -
ста вље ни. При шао сам да при у пи там
не ког од рад ни ка шта се ту тач но до га -
ђа и нај пре до био од го вор да је до са -
да шњи сте чај ни управ ник умро, па је
но ви, ка да је до шао и ви део у ка квом

је то ста њу, са мо на ло жио да се обје -
кат обез бе ди, од но сно да се ски не по -
ме ну та ске ла и за тво ре ула зи. На мо је
сле де ће пи та ње да ли ће ту не што
озбиљ ни је да се ра ди, по ме ну ти упо -
сле ник је не га тив но клим нуо гла вом,
ре кав ши да су по сре ди не ка кви суд ски
про це си, а да за то вре ме ни ко ни шта
не сме да ди ра – ис ти че Бир цлин.

(На ста вак на 3. стра ни)

Споља гладац: наставак радова се и не назиреСпоља гладац: наставак радова се и не назире
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ПРВИХ ВЕК И ПО

Пра ве вред но сти
Те ку го ди не. Про ла зи вре ме. Ма, шта про ла зи – ле ти. Док дла -
ном о длан, окре не се је дан круг око Сун ца. У те шкој и све те -
жој бор би са сва ко дне ви цом, чо век и не осе ти да је про те кло
це ло јед но ле то, све ју ре ћи за го лом ег зи стен ци јом, за не ким
по ло жа ји ма, за ста ту сом...

За бо ра вља ју се не ке јед но став ни је, мо рал ни је, ва жни је и
људ ски је ства ри. Мла ди, али и они ма ло ста ри ји љу ди ма сов -
но од ла зе из зе мље, на слов не стра не днев них но ви на пре пла -
вље не су го лим те ли ма на зо ви пе ва чи ца, не мо рал и блуд из
„ри ја ли ти со ба” ши ре се ме ди ји ма и дру штве ним мре жа ма...
Ни је до бро. Не ва ља та ра бо та.

Су ро ва и су мор на сва ко дне ви ца, тај „муљ” ко ји нам се сер -
ви ра из да на у дан и та не пре кид на јур ња ва за ко зна чим, у за -
бо рав гу ра ју истин ске ле ген де и ве ли ка не, људ ске ве ли чи не
ко је су за у век ути сну ле не ки свој пе чат у ово дру штво, у сва ко -
га од нас.

Ево, про шло је ско ро го ди ну да на от ка ко нас је на пу стио
ве ли ки глу мац Не бој ша Гло го вац. По пу лар ни Гло ги или Ло -
ба ња за у век је скло пио очи 9. фе бру а ра 2018, ка да је из гу био
бит ку с кан це ром. Је дан од нај ве ћих глу ма ца с на ших про -
сто ра ка ри је ру је за по чео у „Ате љеу мла дих” у Пан че ву, а он -
да је по че ла да се ства ра ле ген да. Сво јим бри љант ним на сту -
пи ма на да ска ма ко је жи вот зна че, кроз број не фил мо ве и ТВ
се ри је Не бој ша Гло го вац је за у век ути снуо сво је име у ли сту
бе смрт них.

Град ска упра ва Пан че ва је не ду го по сле смр ти овог ве ли ког
умет ни ка до не ла од лу ку да Кул тур ни цен тар Пан че ва по не се
име Цен тар за кул ту ру „Не бој ша Гло го вац”, у знак се ћа ња на
глум ца ко ји је сво ју ка ри је ру за по чео у тој уста но ви и ко ји је
од ра стао у на шем гра ду, али ова ини ци ја ти ва ипак ни је усво -
је на, јер је ве ћи на од бор ни ка Скуп шти не гра да Пан че ва би ла
про тив овог пред ло га. Ште та!

Ка ко је по че ла про шла го ди на, та ко су и но ву 2019. обе ле -
жи ли од ла сци срп ских ве ли ка на са жи вот не сце не. За у век су
нас на пу сти ли ле ген дар ни фуд ба лер Дра го слав Ше ку ла рац,
али и још јед на истин ска глу мач ка ве ли чи на: Мар ко Ни ко -
лић. Обо ји ца су, сва ко на свој на чин и у свом де ло кру гу, обе -
ле жи ли јед ну епо ху раз во ја на шег дру штва. И то на пра ви,
до сто јан ствен и умет нич ки на чин. Онај ка да су сво јим та -
лен том и сво јим да ром за и ста обо га ћи ва ли жи во те обич них
смрт ни ка.

И ако ве ли ки Ше ки, из у зев мо жда Дра га на Стој ко ви ћа Пик -
си ја, на жа лост и ни је имао пра ве на след ни ке, по пу лар ни Ги га
Мо ра вац, за јед но с пле ја дом глу мач ких гро ма да ко је ви ше ни -
су ме ђу на ма, мо же да бу де по но сан на сво је мла ђе ко ле ге.
Истин ску вред ност на ше зе мље и да ље чи не: Дра ган Бје ло гр -
лић, На та ша Нин ко вић, Сло бо да Ми ћа ло вић, Во јин Ћет ко вић,
Бран ка Ка тић, Ани ца До бра, Ни ко ла Ко јо, Сер геј Три фу но -
вић, Ми лош Би ко вић, Дра ган Јо ва но вић, Не над Је здић, Ни ко -
ла Ђу рич ко, Гор дан Ки чић, као и на ше су гра ђан ке Ја сми на
Ве чан ски, Ми ле на Пре дић, Со фи ја Ју ри чан и мно ги дру ги
глум ци и глу ми це (не ка се не на љу те не на мер но из о ста вље -
ни), ко ји на је дан мно го леп ши и при хва тљи ви ји на чин обо га -
ћу ју вре ме у ком жи ви мо.

Сви они, али и још мно го дру гих ве ли ких име на из кул тур -
ног, спорт ског и му зич ког жи во та Ср би је упи са ли су сво ја име -
на у ен ци кло пе ди ју не за бо ра ва. Њи хо ва вред ност ће над ја ча -
ти „ри ја ли ти цир ку се”. Кад-тад.

Баш као што то тре нут но ра ди мо жда и нај бо љи свет ски
спор ти ста – Но вак Ђо ко вић. Сед ми тро феј у Мел бур ну, пет на -
е ста гренд слем ти ту ла... Успех за ди вље ње и на клон до зе мље.

То су пра ве вред но сти, је ди но они мо гу да бу ду идо ли не -
ким но вим клин ци ма. И та кве ве ли чи не ни ка да не сме ју би ти
за бо ра вље не. Ма у ком вре ме ну жи ве ли.

Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.

Идемо. Од 1869.

Пр ви ок то бар ски број „Панчевцa” у
2006. го ди ни ни је се раз ли ко вао од
прет ход них, на при мер, по то ме што
би у ње му би ло ука зи ва ња на зна чај
(за не ког и по сле ди це) пе то ок то бар -
ских про ме на или, ре ци мо, по то ме
што би ак це нат био ста вљен на ае -
ро за га ђе ње, јер то га је, у то вре ме,
било на пре тек на стра ни ца ма на шег
не дељ ни ка.

Овог пу та лист је имао са свим дру -
га чи ји из глед, да не ка же мо уз ви ше -
ни ји, због не чег што би у јед ној (са -
вре ме ној) др жа ви мо ра ло да бу де
топ-те ма. Реч је о то ли ко че ка ном до -
но ше њу но вог уста ва, на че му је, ко
се се ћа, нај ви ше ин си сти рао та да шњи
пред сед ник ре пу блич ке Вла де – Во -
ји слав Ко шту ни ца. (Ни је пре те ра но
ка за ти да је то би ла ње го ва жи вот на
ми си ја.)

А баш у то вре ме по кре ну та је ши -
ро ка и оп се жна кам па ња, у ко ју су би -
ли укљу че ни сви рас по ло жи ви ре сур -
си. Jасно – ме ди ји, пре свих.

То се од но си ло чак и на но ви не ло -
кал ног ка рак те ра, па је и „Пaнчевац”
об ја вио пред лог но вог нај ви шег др -
жав ног прав ног ак та. На рав но, то је
ура ђе но по на ло гу оп штин ске вла -
сти, па су се у аги та ци ју укљу чи ли и
др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству
прав де Бра ни слав Бје ли ца и та да -
шњи пр ви чо век на шег гра да – Ср -
ђан Ми ко вић. Он је у по ду жем пи -
сму на вео да ће, ка да је реч о
оп шти ни, но вим уста вом би ти га -
ран то ва на имо ви на ло кал не са мо -

„ПАН ЧЕ ВАЦ” ПРЕД СТА ВЉАО 
И ПРЕД ЛОГ НО ВОГ УСТА ВА

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

без при че о ае ро за га ђе -
њу, ко је је тих да на по -
но во уз не ми ра ва ло гра -
ђа не. Сто га су над ле жни
ре пу блич ки ин спек то ри
за за шти ту жи вот не сре -
ди не иза шли на те рен и у
са чи ње ном из ве шта ју „осно -
ва но по сум ња ли” да су уве -
ћа не еми си је бен зе на и
других штет них ма те ри ја
по сле ди ца дре ни ра ња ре зер -
во а ра за скла ди ште ње пи ро -
ли тич ког бен зи на, с об зи ром
на то да су по сто је ћи пли ва -
ју ћи кро во ви омо гу ћа ва ли ис -
па ра ва ње тог хе миј ског је ди -
ње ња. Иа ко се ра ди ло о
прет по став ка ма, по ме ну ти др -
жав ни ор ган је, због но во на ста -
ле си ту а ци је, „Пе тро хе ми ји”
на ло жио пре кид ак тив но сти,
ма кар до по пра вља ња вре мен -
ских при ли ка (до пре стан ка ве -

тра), као и да у пер спек ти ви спро ве де
аде кват не ме ре, ка ко се то ви ше не би
до га ђа ло. Ру ко вод ство фа бри ке је ди -
пло мат ски од би ло да ко мен та ри ше
на ве де но.

Што се оста лог ти че, би ло је ре чи о
при пре ма ма пан че вач ких од бо ра
стра на ка за све из ве сни је пар ла мен -
тар не из бо ре, за тим о аго ни ји у ко јој
се на шло пред у зе ће „Гај”, а иза шао је
и пе ти на ста вак о ха о су у ве зи са из -
град њом но во се љан ске ха ле. У ње му
се пи смом огла сио и ак ту ел ни пред -
сед ник оп шти не, по ред оста лог, не ги -
ра ју ћи да је пред ста вљао бу ду ћег из -
во ђа ча ра до ва на по ме ну том објек ту.

Ј. Ф.

Би ло ка ко би ло,
зна мо шта је би -
ло ка сни је: Устав
је про шао на ре -
фе рен ду му, до -
ду ше кроз (сум -
њи ве) игле не
уши, а да ли нам
је не што до при -
нео у ре ал ном
жи во ту, на про -
це ну је сва ком од
нас.

Као што је на -
пи са но на по чет -
ку, ни овај број
ни је мо гао да прође

у пра ве, што до -
тад ни је био слу -
чај, као и да је
„при мет на тен -
ден ци ја ка де цен -
тра ли за ци ји”(?!),
иа ко ће над ле -
жно сти фор мал -
но прав но би ти
слич не. Ње гов за -
кљу чак је да ће
сви они ко ји су за
та ко зва ни Ми ло -
ше ви ћев устав
има ти пра во да
не иза ђу на гла -
са ње, иа ко ни је
си гу ран да ико
мо же да бра ни
те зу да је тај бо -
љи од но во пре -
дло же ног.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Петак, 1. фебруар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ХО ЋЕ ЛИ НАЈ ЗАД ПРЕ СТА ТИ ИЛИ НЕ СТА ТИ РУ ГА ЊЕ ТИК УЗ МУ ЗЕЈ?

ТЕ ШКЕ МУ КЕ ЗБОГ „ПА НУ КЕ”
(Наставак са 1. стране)

Он је за тај, го ди на ма не раз -
мр сив имо вин ско-прав ни чвор
већ чуо у број ним раз го во ри ма
с мно ги ма – од гра до на чел ни -
ка до над ле жних ин спек ци ја,
ко ји ма је, у име уста но ве на
чи јем је че лу, слао не бро је не
до пи се због не бе збед но сти згра -
де Му зе ја иза зва не ста њем ла -
тент ног рас па да су сед не (по -
лу)гра ђе ви не.

– От кад сам ја ов де, да кле
две го ди не, ни ко се од вла сни -
ка по ме ну те згра де или из во -
ђа ча ра до ва на њој ни кад ни је
по ја вио да као пр ве ком ши је
ма кар по раз го ва ра мо. До ку -
мен та ци ја ко ју по се ду је мо у ве -
зи с тим ве о ма је шту ра, а са -
мо знам да су, са стар том из -
град ње „Па ну ке”, у пр вој по ло -
ви ни де ве де се тих го ди на про -
шлог ве ка, оште ће ни те ме љи
Му зе ја. Ка да је је дан анекс на
том кри лу згра де, у ко јем је
мо кри чвор, ла га но по чео да
се уру ша ва, то је о тро шку из -
во ђа ча ра до ва нај пре сру ше но
и по том по но во са зи да но. Пре -
ма мо јим са зна њи ма, те ме љи
су са ни ра ни, па не ма мо ви ше
про бле ма с на ги ња њем и ру -
ше њем згра де. Ме ђу тим, тај
но ви анекс ни ка да ни је до вр -
шен, већ је остао на ни воу го ле
ци гле – ни је омал те ри сан, не -
ма сто ла ри је и са мо је ба зич но
са зи дан тек да не ма мо ру пу у
згра ди – на ста вља ди рек тор.

Има ин ди ци ја да је тре ба ло
да у скло пу тог спо ра зу ма бу де
са ни ра на и ру и ни ра на коц ка
на по ду глав ног ход ни ка, али
ни то ни је за жи ве ло.

– На сре ћу, тај про блем ко -
нач но смо ре ши ли пре ко НИС-
овог кон кур са „За јед ни ци за -
јед но”, па ви ше љу ди не ће ло -
ми ти но ге ка да уђу у Му зеј.
По чет ком 2000. го ди не исе чен
је хи дрант, а то се до го ди ло на
„Па ну ки ном” пла цу. На тај

начин је пре ки ну то на па ја ње
це ле про тив по жар не мре же у
јед ном кри лу, због че га нам
ин спек ци је стал но пи шу при -
ја ве и на сва ких шест ме се ци
пи ше мо мол бу да нам про лон -
ги ра ју рок за по вра ћај у нор -
мал но ста ње. Про сто, не мо -
же мо, то јест не ма мо пра ва, да
уђе мо на ту ђи плац да то про -
ка па ва мо или би ло шта дру го.
Има мо и ве ли ких про бле ма с
вла гом, јер на тој згра ди ни је
ни шта ура ђе но ка ко тре ба, па
нам се на кон сва ке ве ли ке ки -
ше во да сли ва у при зе мље и
сле ду је нам по топ – ја да се пр -
ви чо век На род ног му зе ја.

Мо жда и нај по губ ни ја опа -
сност вре ба љу де ко ји се на овај
или онај на чин за тек ну на пла -
цу или уну тар „Па ну ке”.

– Про шле го ди не сам јед ном
при ли ком спа зио пе то ро-ше -
сто ро де це уз ра ста од се дам-

КОН ЦЕРТ БЕН ДА „РЕ ЗЕР ВНИ ПЛАН”

По клон-ула зни це за нај бр же чи та о це
Пан че вач ки са став „Ре зер вни
план” при ре ди ће кон церт за
сво је сим па ти зе ре и љу би те ље
ста рог до бр ог до ма ћег „екс-Ју”
ро ка у су бо ту, 2. фе бру а ра, у
клу бу „Ку пе”.

Овај бенд је осно ван 2011.
го ди не, а чи не га Бо јан Ко шић
(во кал), Алек сан дар Тра ви ца
(ги та ра), Вла ди мир Ман дић
(бас-ги та ра), Зо ран Га ло вић
(буб ње ви) и Вла да Ми тро вић
(кла ви ја ту ре). „Ре зер вни план”
је рок гру па ко ја је 2013. го ди -
не из да ла и свој пр ви ал бум,
на ко ме се на шло де вет кан та -
у тор ских пе са ма и об ра да на -
род не пе сме „Кад ја по ђох на
Бем ба шу”, а уско ро тре ба да
поч не сни ма ње дру гог ал бу ма

ДО ЛО ВАЧ КА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА БРОЈ ДВА ДЕ СЕТ ЈЕ ДАН

„Ви на ри ја да” ове го ди не ме ђу на род на
Aк тивности на при пре ми два -
де сет пр ве „До ло вач ке ви на -
ри ја де” за по че те су још кра јем
про шле го ди не, у но вем бру, ка -
да је члан ство удру же ња „Све -
ти Три фун” формиралo ор га -
ни за ци о ни од бор, ко ји је до -
нео про грам ма ни фе ста ци је.
Ре а ли за ци ја је прак тич но по -
че ла у су бо ту, 5. ја ну а ра, на
до ло вач ком пи јач ном тр гу, про -
мо ци јом и бес плат ном де гу -
ста ци јом до ма ћих ви на, што
се по но ви ло свих на ред них ја -
ну ар ских ви кен да.

Сли чан до га ђај сле ди у су -
бо ту, 2. фе бру а ра, на Зе ле ној
пи ја ци, ка да ће од 9 до 15 са -
ти, на че ти ри штан да, уз при -
год ну му зи ку с раз гла са би ти
пред ста вље но све што је бит но
о „Ви на ри ја ди”. Про ба ње бож -
јег нек та ра се под ра зу ме ва.

Већ у уто рак, 5. фе бру а ра,
од 18 са ти, у до ло вач ком До му
кул ту ре на про гра му ће би ти
пре да ва ње из обла сти ви нар -
ства и ви но гра дар ства, ка да ће
Зо ра на Вла ду го во ри ти о вин -
ском ту ри зму, док ће о про из -
вод њи ви на при ча ти Вла да Че -
јић из Ме те о ро ло шке ста ни ца
Вр шац и Вла ди мир Чо ло вић
из Ин сти ту та „Та миш”.

При јем узо ра ка по чи ње у пе -
так, 8. фе бру а ра, у До му кул -
ту ре, и то у че ти ри ка те го ри је
– бе ло, цр ве но, ро зе и де серт -
но. У кон ку рен ци ји је ис кљу -
чи во ово го ди шње ви но, а пред -
сед ник струч не ко ми си је би ће
Ни ко ла Ле кић из „Вр шач ких
ви но гра да”.  Сви за ин те ре со -
ва ни за над ме та ње мо гу се ја -
ви ти на те ле фо не 062/827-88-
91 и 060/634-50-53.

Ма ни фе ста ци ја ће ове го ди -
не по при ми ти ме ђу на род ни ка -
рак тер, бу ду ћи да су узор ци из
Ма ђар ске већ сти гли, а оче ку ју
се и из Ру му ни је и Ма ке до ни је.

Уз бу ђе ња тек пред сто је, јер
је удар ни дан у су бо ту, 9. фе -
бру а ра, ка да у 9 са ти по чи ње

бо гат про грам на до ло вач ком
пи јач ном тр гу, а „Ви на ри ја да”
ће би ти окон ча на, као увек, 14.
фе бру а ра, на дан Све тог Три -
фу на.

Ви ше ре чи о то ме би ће у на -
ред ном бро ју.

Ј. Ф.

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД

Цена: 4.000 дин.

УЛТРАЗВУК

Цена: 4.000 дин.

ПАПА ТЕСТ И 

КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 4.000 дин.

ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК

Цена: 6.000 дин.

ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК 

+ ПАПА ТЕСТ И 

КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 7.500 дин.

Прегледе обавља

др Јован Рудић
(ГАК „Народни фронт”)

Заказивање радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

-осам го ди на ка ко се про вла че
баш кроз про рез у огра ди су -
сед не згра де. Чуо сам не ку па -
нич ну ви ку, а по том су ми ма -
ли ша ни об ја сни ли да је је дан
де чак упао у ру пу, али се на
сре ћу ни је озбиљ ни је по вре -
дио. Бу ду ћи да је тај про лаз за
ме не био пре у зак, ушао сам с
дру ге стра не, из Ули це бра ће
Јо ва но вић, и ви део да су сру -
ше не го то во све за штит не ба -
ри је ре, па је бу квал но сва ко та -
мо мо гао да уђе. А у дво ри шту
сам за те као не што још го ре:
по ме ну те огром не ру пе ду би -
не три- че ти ри ме тра из ко јих
ви ре не ке жи це, шут и ко зна
шта још. Ту не ко да упад не –
за вр шио је. Да ље, PVC сто ла -
ри ја је у пот пу но сти рас ту ре -
на, што зна чи да су и ло по ви
ор ги ја ли, а про шле го ди не смо
мо ра ли да зо ве мо ва тр о га сце,
јер се густ дим ви јо рио из уну -

тра шњо сти згра де. Ис по ста ви -
ло се да су не ки бес кућ ни ци
за ло жи ли ау то мо бил ску гу му,
па се цр ни облак ши рио на све
стра не – на во ди Бир цлин.

На сре ћу, не дав но су ипак
за тво ре ни при ла зи дво ри шту у
ко јем су на ре че не руп ча ге, али
ду би о зу у ко ју је упа ла „Па ну -
ка”, те шко је рас пе тља ти. При -
ча има сва ко ја ких, па и та квих
пре ма ко ји ма су не ки ста но ви
про да ва ни ви ше пу та.

С об зи ром на то да се у овом
до пер вер зи је ма ра тон ском „по -
слу” из ме ња ло не ко ли ко фир -
ми, ни пр ви чо век Му зе ја ни
ми ни смо ус пе ли да до ђе мо до
сте чај ног управ ни ка или дру -
гог  од го вор ног ли ца.

То не зна чи да уско ро не ће -
мо, а мо жда ће се и сам ја ви ти
ако про чи та овај текст. Ко зна,
све је мо гу ће... 

Ј. Фи ли по вић

Директор Музеја има проблема с комшијама

овог по пу лар ног пан че вач ког
бен да. Не тре ба сум ња ти да

мо же мо оче ки ва ти ве че сјај -
не ат мос фе ре и чи стог зву ка

у су бо ту, 2. фе бру а ра, од 22
са та. У са рад њи с рок гру пом
„Резер вни план”, и лист „Пан -
че вац” ће об ра до ва ти осво је
чи та о це.

Да кле, три нај бр жа чи та о ца
ко ји нам у пе так, 1. фе бру а ра,
у 11 са ти, по ша љу СМС по ру -
ку, на гра ди ће мо са по две ула -
зни це за су бот њи кон церт бен -
да „Ре зер вни план”.

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

А. Ж.



Кр ше ње људ ских пра ва и рас пи ри ва ње ра сне, на ци о нал не и
вер ске мр жње и не тр пе љи во сти, то ле ри са ње та квих ста во ва
и не су прот ста вља ње њи ма мо гу до ве сти до не са гле ди вих
по сле ди ца и у бу дућ но сти и сто га је нео п ход но стал но ука -
зи ва ти и под се ћа ти на ва жност по што ва ња људ ских пра ва,
свих раз ли чи то сти и све га што је дру го и дру га чи је.

(По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти Бран ки ца Јан -
ко вић, „Да нас”, 27. ја ну ар)

* * *
При род ни стра хо ви су нор мал ни, али сви ве штач ки стра хо -
ви по ни жа ва ју љу де. Је ди ни ве штач ки страх ко ји при хва -
там је страх од соп стве не са ве сти, сви оста ли мо ра ју да се
ски ну, нпр. страх да ће те из гу би ти по сао.

(Про фе сор Фа кул те та по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду Че -
до мир Чу пић, Те ле ви зи ја Н1, 28. ја ну ар)

* * *
Уџ бе ни ци исто ри је не тре ба да бу ду ин стру мент по ли тич -
ких об ра чу на и сред ство про па ган де. Чи ње ни ца је да је ло -
гор Ја се но вац пред ста вљен на нео д го ва ра ју ћи и по вр шан
на чин у ак ту ел ним уџ бе ни ци ма исто ри је у Ср би ји. При сут -
не су број не не тач но сти, про из вољ ност при ли ком на во ђе ња
бро ја жр та ва, по ли ти за ци ја… Ме ђу тим, уџ бе ни ке исто ри је
тре ба да пи ше стру ка, а исто ри ча ри мо ра ју да се ухва те уко -
штац са ак ту ел ним пи та њи ма ре ви зи о ни зма ко ји је при су -
тан не са мо у да на шњој Хр ват ској већ и у Ср би ји, као и у
дру гим зе мља ма Бал ка на и ши ром Евро пе.

(Пред сед ник Удру же ња за дру штве ну исто ри ју Ср би је
„Еу ро клио” Алек сан дар То до си је вић, „Да нас”, 25. ја ну ар)

* * *
Ма ње-ви ше сви се од ри чу НОБ-а, ка ко у Евро пи ра сте на -
ци о на ли зам, по пра ви лу ра сте и ан ти се ми ти зам. Све је ма -
ње оних ко ји су на не ки чу де сан на чин пре жи ве ли Хо ло ка -
уст, та ко да се за бо ра вља. Уџ бе ни ци се пи шу из по чет ка, пи -
шу их но ви љу ди, по не ким ди рек ти ва ма, ми слим да је то
за бри ња ва ју ће.

(Пи сац Фи лип Да вид, Те ле ви зи ја Н1, 26. ја ну ар)

* * *
Из бо ри да ју нај бо љи од го вор. А ли ста стран ке чи ји сам
пред сед ник увек на из бо ри ма до би ја све ви ше гла со ва, а
они све ма ње. Са да су у сло бод ном па ду. За не ко ли ко не де -
ља са 16 спа ли су на 12 од сто. Јер љу ди ни су за дре ку и бу ку,
не го за озбиљ ну по ли ти ку.

(Пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић, „Бе та”, 28. ја ну ар)

* * *
Ве ли ке ства ри се увек ра ђа ју кроз те шку му ку. И да нас, по -
сле 50 го ди на, „Љу бав ни слу чај” је је ди ни филм са ових
про сто ра ко ји је био у нор мал ној би о скоп ској мре жи ши -
ром пла не те. То је био наш нај у спе шни ји филм, јер успех
јед ног фил ма не од ре ђу ју пе то чла ни жи ри ји. Због мла дих
љу ди во ле ла бих да под се ти те да је Ма ка ве јев био прог нан
из Ју го сла ви је. Да ли су му па сош и од ве ли га до гра ни це и
се дам го ди на ни је мо гао да до ђе. А кад вам оду зму отаџ би -
ну, ви ви ше ни сте исти. Ма ка ве јев се ни кад ни је опо ра вио
од то га. Тре ба да му се из ви ни мо и ми ко ји смо не ду жни.

(Глу ми ца Ева Рас, „Да нас”, 28. ја ну ар)

* * *

Ли је по је то што ули це по сто је у дру гим гра до ви ма, ме ни је
дра го. Оне љу де у про ла зу под сје ћа ју на Ср ђа на и ње го во
дје ло, али нај ва жни је је да Ср ђан жи ви у чо вје ку. Осје тим
то. Кад идем ули цом, стал но ме по здра вља мла ди сви јет ко -
ји ја и не по зна јем, али они ме не зна ју пре ко Ср ђа на и на
тај на чин Ср ђан жи ви у Тре би њу.

(Отац Ср ђа на Алек си ћа, Ра де Алек сић, DW, 27. ја ну ар)

* * *
Мо ра те да ка же те да не ма мо ле ги ти ми тет, а то се он да по -
ка зу је на из бо ри ма. Ко је год из бо ре да из гу би мо, ја не мо гу
ви ше да оста нем пред сед ник, ло гич но је и не ма сми сла да
за ма ја вам на ци ју и ра дим оно што су ра ди ли Та дић, Пај тић
и сви оста ли оп ста ју ћи на вла сти са шест од сто гла со ва.

(Пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић, „Бе та”, 26. ја ну ар)

* * *
Је дан чо век да је Су пер мен, не мо же да ре ши про блем не -
ко ли ко ми ли о на љу ди, то се и да нас оче ку је и он да се др жа -
ва пре тва ра у за вод за за по шља ва ње, со ци јал ну уста но ву,
ба ба ро гу, Ди зни ленд... На ша др жа ва тре ба да бу де као по -
шта – пре да те пи смо и они ко ји тре ба, од не су га та мо где
тре ба.

(Пи сац Све ти слав Ба са ра, Те ле ви зи ја Н1, 29. ја ну ар)

* * *
Ма ле хи дро е лек тра не про из во де ја ко ма лу ко ли чи ну енер -
ги је, а на но се не при хва тљи ве еко ло шке ште те, да кле де гра -
ди ра ју би о ди вер зи тет, ре ме те ре жи ме под зем них во да и
оме та ју тра ди ци о нал ни жи вот ло кал ног ста нов ни штва. Уко -
ли ко би Ср би ја на пра ви ла 856 ма лих хи дро е лек тра на, има -
ла би све га од два до 3,5 од сто про из ве де не енер ги је на го -
ди шњем ни воу. 

(Про фе сор Рат ко Ри стић, де кан Шу мар ског фа кул те та,
РТС, 27. ја ну ар)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

НА СТУ ПИ И ПО КРА ЈИН СКИ КОН КУР СИ
Сај мо ви у Бер ли ну,
Ам стер да му, 
Мин хе ну, Ве ро ни

При пре мље на 
обим на про јект на 
до ку мен та ци ја

Пан че вач ки већ ни ци су одр -
жа ли две сед ни це у по след њих
се дам да на. Нај пре су, 24. ја -
ну а ра, рас пра вља ли о се дам та -
ча ка днев ног ре да.

Пред ло жен је пр во за кљу чак
ко јим се при хва та пред лог тек -
ста Уго во ра о за јед нич ким на -
сту пи ма на са јам ским ма ни -
фе ста ци ја ма у 2019, ин ве сти -
ци о ног ка рак те ра. Пот пи са ће
га АП Вој во ди на, од но сно По -
кра јин ски се кре та ри јат за ре -
ги о нал ни раз вој, ме ђу ре ги о -
нал ну са рад њу и ло кал ну са -
мо у пра ву и Град Пан че во. У
пла ну су на сту пи на сај мо ви -
ма у Бер ли ну, Ам стер да му,
Мин хе ну и Ве ро ни, а у фо ку су
ће би ти ту ри зам, при вре да, не -
крет ни не и по љо при вре да.

За ре а ли за ци ју на сту па По -
кра ји на је обез бе ди ла 20 ми -
ли о на, а Пан че во тре ба да упла -
ти 2,8 ми ли о на ди на ра. Оче -
ку је се до бра пре зен та ци ја ин -
ве сти ци о них по тен ци ја ла на -
шег гра да.

По том су пред ста вље ни, с бу -
џе том Гра да уса гла ше ни, фи -
нан сиј ски пла но ви ме сних за -
јед ни ца Ко теж, Гор њи град,

Мла дост и Вој ло ви ца. Да то је
зе ле но све тло за да ва ње у за -
куп, ван по ступ ка јав ног над -
ме та ња, по слов ног про сто ра ко -
ји се на ла зи у Сав ској 4, по вр -
ши не 57 ква дра та, ФК-у „Же -
ле зни чар”. На кра ју, до пу ње но
је Ре ше ње о ка те го ри за ци ји ор -
га ни за ци ја у обла сти спо р та.

На сед ни ци одр жа ној 29. ја -
ну а ра нај ду же се рас пра вља ло
о уче ство ва њу Гра да на јав ним
кон кур си ма за фи нан си ра ње и
су фи нан си ра ње Упра ве за ка -
пи тал на ула га ња АП Вој во ди -
не. На кон кур су у обла сти во -
до снаб де ва ња и за шти те во да
Пан че во ће апли ци ра ти пред -
ло гом про јек та „Из град ња по -
та ми шког ко лек то ра – тре ћа
фа за” (вред ност 178,5 ми ли о -
на ди на ра, По кра ји на би уче -
ство ва ла са 86 ми ли о на ди на -
ра). Та ко ђе, због бли зи не де -

длај на, град ске струч не слу жбе
при пре ми ле су про јект ну до -
ку мен та ци ју и за кон кур се у
обла сти ма са о бра ћај не ин фра -
струк ту ре, ло кал ног и ре ги о -
нал ног еко ном ског раз во ја,
пред школ ског и основ ног обра -
зо ва ња и вас пи та ња и раз во ја
спо р та.

Код пр во по ме ну тог кон кур -
са пред ло жен је про је кат „Ре -
кон струк ци ја са о бра ћај ни це са
ин фра струк ту ром Ули це Јо си -
фа Ма рин ко ви ћа у Пан че ву”.
Вре дан је 63,8 ми ли о на ди на -
ра, а По кра ји на би уче ство ва -
ла с пе де сет јед ним ми ли о ном
ди на ра. Тра жи се по моћ По -
кра ји не и за из град њу тро то а -
ра по ред са о бра ћај ни це 7. но -
ва и Цре пај ски пут у се вер ној
ин ду стриј ској зо ни. Укуп на
вред ност је не што из над 40 ми -
ли о на ди на ра – АП Вој во ди на

би уче ство ва ла са 80, а Град са
20 од сто од то га.

У Ба нат ском Но вом Се лу, ако
про је кат вре дан ско ро 16 ми -
ли о на ди на ра про ђе, би ће ре -
кон стру и са на ко тлар ни ца у ОШ
„Жар ко Зре ња нин”. Пла ни ра -
на ула га ња Упра ве за ка пи тал -
на ула га ња би ла би про цен ту -
ал но иста као и код из град ње
тро то а ра.

Пре да та је и кон курс на до -
ку мен та ци ја за ре кон струк ци -
ју спорт ског те ре на у Основ ној
шко ли „Ђу ра Јак шић”. Град је
уло жио пет ми ли о на ди на ра за
пр ву фа зу ра до ва, а пред ви ђе -
но је да за раз вој спо р та вој во -
ђан ска вла да из дво ји ско ро де -
сет ми ли о на ди на ра. За све ово,
у за ви сно сти од то га ко ли ко
про је ка та бу де усво је но, Град
ће но вац обез бе ди ти на ред ним
ре ба лан сом бу џе та.

Го во ри ло се о ко ри шће њу по -
љо при вред ног зе мљи шта у др -
жав ној сво ји ни без прав ног
осно ва у агро е ко ном ској
2017/2018. Иден ти фи ко ва не су
пар це ле с не ле гал но по се ја ним
усе ви ма укуп не по вр ши не 24,6
хек та ра, рас пи сан је јав ни по -
зив, па су он да они и ски ну ти
и ускла ди ште ни. Пре зен то ван
је фи нан сиј ски план МЗ Цен -
тар, а до не те су про ме не у ти -
мо ви ма за им пле мен та ци ју
Стра те ги је раз во ја гра да од
2014. до 2020, као и за ре а ли -
за ци ју про јек та из ра де Стра те -
ги је при вла че ња ин ве сти ци ја.

РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ЗА НИ МЉИ ВОГ ПРО ЈЕК ТА

Ули це Пан че ва
Осни ва че удру же ња „Пан сеј”,
ко ји су се оку пи ли 19. но вем -
бра про шле го ди не, по ве за ла је
љу бав пре ма ло кал ној исто ри -
ји гра да, па је при мар ни циљ
удру же ња про мо ци ја и ње но
очу ва ње – мо гло се чу ти на про -
мо ци ји и три би ни у ма лој са ли
Град ске упра ве, 29. ја ну а ра.

Оп шти циљ удру же ња је уна -
пре ђе ње тре нут не си ту а ци је у
гра ду Пан че ву у сле де ћим обла -
сти ма: исто ри ја, кул ту ра, обра -
зо ва ње, ИТ, ту ри зам... Же ља
чла но ва „Пан се ја” је да еду ку -
ју гра ђа не кроз пре да ва ња, три -
би не и оста ле за ни мљи ве ак -

тив но сти. С об зи ром на тех но -
ло шки на пре дак, је дан од за -
да та ка удру же ња је при ме на
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у
го то во свим ак тив но сти ма ко -
је ће оно ре а ли зо ва ти.

„Ули це Пан че ва” је пр ви
про је кат удру же ња ко ји про -
мо ви ше ло кал ну исто ри ју ко -
ри шће њем са вре ме них тех но -
ло ги ја. Сајт www.ulicepance-
va.in.rs ме сто је на ко јем је
мо гу ће про на ћи спи сак ули ца
и тр го ва гра да са ста рим на -
зи ви ма (од 1820. го ди не), фо -
то гра фи је и раз глед ни це ко је
се на ла зе у ди ги тал ном фо то-

ал бу му, ста ре ма пе гра да, ло -
кал не при че и по ре ђе ње ста -
рих и но вих фо то гра фи ја, што
је, пре ма ми шље њу пра ти ла -
ца на „Феј сбук” стра ни ци про -
јек та, нај за ни мљи ви ји део сај -
та. Циљ овог про јек та је да на
јед ном ме сту по сто је ко ри сни
по да ци ко ји су у сва ком тре -
нут ку до ступ ни сви ма – ис -
тра жи ва чи ма, уче ни ци ма и
гра ђа ни ма. Исто вре ме но, ра -
ди се на про мо ци ји за шти те
ау тор ских пра ва на ин тер не -
ту, што је у 21. ве ку ве о ма ва -
жно пи та ње, ко је се због раз -
во ја тех но ло ги је за не ма ру је.

На про мо ци ји је на ја вље но
уво ђе ње но ве ка те го ри је сај та
„3Д мо де ли”, на ком ће се на ћи
тро ди мен зи о нал ни мо де ли обје -
ка та ко ји су ва жни за Пан че во
(спо ме ни ци кул ту ре и оста ли
објек ти ко ји су исто риј ски ва -
жни), али и 3Д ре кон струк ци је
згра да ко је су не ка да по сто ја ле
(нпр. ма ла ка сар на на ме сту да -
на шње ау то бу ске ста ни це). Ва -
жно: у раз во ју про јек та мо гу да
уче ству ју и гра ђа ни, та ко што
би усту пи ли сво је фо то гра фи је
из при ват не зби р ке и по де ли ли
са сви ма оста ли ма за ни мљи ве
при че ко је су ве за не за град.

ЗА СИ ЈАО МЕ МО РИ ЈАЛ НИ КОМ ПЛЕКС

Об но вље но Стра ти ште
ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Додатак за незапослене
По во дом Ме ђу на род ног да на
Хо ло ка у ста, 27. ја ну а ра, пред -
став ни ци Је вреј ске оп шти не
Пан че во по ло жи ли су ве нац
крај спо ме ни ка „Бра зде” на ме -
мо ри јал ном под руч ју Стра ти -
ште на пу ту ка Ја бу ци. То је

би ла при ли ка да се сви при -
сут ни уве ре ка ко ле по по сле
об но ве из гле да ком плекс по -
диг нут у знак се ћа ња на хи ља -
де Ср ба, Је вре ја и Ро ма ко ји су
по гу бље ни на том ме сту то ком
Дру гог свет ског ра та.

Про те клих де це ни ја ло по ви
су од но си ли брон зу од ко је је
из ли вен до бар део спо ме ни ка.
Са да је она опет на свом ме -

сту, бе тон ски по ста мент је об -
но вљен и очи шћен, а мон ти ра -
но је по осам но вих ре флек то -
ра и ка ме ра за ви део-над зор,
што би ло по ве тре ба ло да од -
вик не од кра ђе. Око 14 ми ли о -
на ди на ра за ову свр ху из дво -

ји ло је Ми ни стар ство за рад,
со ци јал на и бо рач ка пи та ња.
Ин ве сти тор је био пан че вач ки
За вод за за шти ту спо ме ни ка
кул ту ре, а ра до ве су из ве ле три
бе о град ске фир ме.

По сто је и на ја ве дру ге фа зе
ра до ва: За вод за за шти ту спо -
ме ни ка на ме ра ва да не ко ли ко
хек та ра ком плек са уре ди пар -
тер но.

Поводом Одлуке Скупштине
АП Војводине о остваривању
права на додатак за незапо-
слене мајке за треће или че-
тврто дете, Секретаријат за
јавне службе и социјална пи-
тања Градске управе позвао је
све породице с територије гра-
да Панчева у којима је неза-
послена мајка после 1. јула
2018. године родила треће или
четврто дете да у Градском
услужном центру поднесу зах-
тев за остваривање права на
матерински додатак. Сходно
одлуци, о овом праву ће се
првостепено изјашњавати оп-
штинска или градска управа

у којој је пребивалиште под-
носиоца захтева.

Образац захтева може се
преузети у ГУЦ-у у канцела-
рији 21. Све додатне инфор-
мације у вези са остварива-
њем овог права могу се доби-
ти на телефон 013/ 308-802, а
лице задужено за контакт је
Жељка Недић из наведеног
секретаријата.
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Претходних неколико година зиме у
Србији биле су прилично благе. Снег
је падао једном-двапут и брзо се то-
пио. Чини се да су нас такве времен-
ске прилике мало размазиле, па се
увек изненадимо великим снежним
падавинама. Тако је и ове године.
Нисмо се надали да ће баш много
нападати и да ће се дуго задржати.
Међутим, хладне ноћи задржавају
снег, а тамо где се преко дана мало
растопи, настају залеђене барице, ко-
је су веома опасне за пешаке. Оно
због чега су сви незадовољни, јесте
лоше одржавање путева. На њима има
много снега, па је превозити се и по
граду, а камоли до околних места,
права авантура.

Питали смо наше суграђане како
су они задовољни чишћењем града
ове зиме.

ДРАГИЦА ЦВЕТКОВИЋ, 
пензионерка:

– Не памтим да се овако слабо чи-
стило. Можда нисам раније баш у

ово доба године толико шетала, али
ово сада је баш страшно. Ми плаћа-
мо то чишћење, а где су службе на
улицама? Не дај боже колико се љу-
ди у току дана повреди. Ја се сад већ
бринем како ћу да се вратим до ауто-
буске станице.

СВЕТЛАНА ВУЈЧИЋ, 
економски техничар:

– Нисам задовољна. Сваки део гра-
да је проблематичан. Има много ле-
да на тротоарима. Живим у Маргити
и тамо је тек катастрофа.

ПЕТАР ЧИКЛОВАН, незапослен:
– Генерално сам незадовољан. Гра-

ђани ипак чисте испред кућа, али та-
мо где нису уклоњени снег и лед, баш
је тешко проћи безбедно. Путеви су
солидни.

ВИТОМИР ЦВЕТКОВИЋ, пензионер:
– Неки људи чисте, неки не чисте.

Када кренем од своје куће, која је
код Водне заједнице, па до пијаце,

видим колико је лоше почишћено.
Годинама није било оволико снега,
па не могу да упоредим да ли је ра-
није овако било. Мада ми се ипак чи-
ни да се боље чистило раније него са-
да. Чак су лоше очишћени и пешач-
ки прелази.

ВЕРА РЕНОВЧЕВИЋ, 
економски техничар:

– Могло би и боље. Поред служби,
требало би да чисте и суграђани, али
неки то не раде. Падало је доста сне-
га, али ипак би требало да сви буде-
мо мало одговорнији.

РАДИСАВ СЕДЛАРОВ, пензионер:
– Уопште је лоше очишћено и ис-

пред кућа и зграда, државних фир-
ми. Неке улице уопште нису чишће-
не. Проблематични су и путеви и тро-
тоари. Треба да мислимо на децу ко-
ја ходају туда. Ево, ја сам пензионер
и морам јако да пазим да не паднем.

Анкетирала Мирјана Марић

В. ЦВЕТКОВИЋП. ЧИКЛОВАН В. РЕНОВЧЕВИЋ Р. СЕДЛАРОВ

НАША АНКЕТА

КАКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ ЧИШЋЕЊЕМ ГРАДА ОВЕ ЗИМЕ?

Критично и у центру и на периферији

С. ВУЈЧИЋД. ЦВЕТКОВИЋ

ХРОНИКА

Но вем бар ске на гра де гра да Пан че ва,
до де ље не КУД-у „Стан ко Па у но вић
НИ С–РНП” 2003. го ди не за из у зет на
до стиг ну ћа у обла сти кул ту ре и 2011.
го ди не за из у зет на до стиг ну ћа у обла -
сти умет но сти, би ле су зна ча јан под -
стрек за на ста вак још успе шни јег ра -
да на по љу очу ва ња и пред ста вља ња
на род ног ства ра ла штва у зе мљи и
ино стран ству.

То ком 2011. го ди не оства ре не су са -
рад ња и раз ме на про гра ма са удру -
же њем гра ђа на „Ера” из Ужи ца одр -
жа ва њем за јед нич ких кон це ра та у На -
род ном по зо ри шту у Ужи цу и дво ра -
ни Кул тур ног цен тра у Пан че ву, с
КУД-ом „Бран ко Ра ди че вић” из Бе ча
одр жа ва њем за јед нич ких про гра ма у
Бе чу и Пан че ву и КУД-ом „Др Мла -
ден Сто ја но вић” из При је до ра одр -
жа ва њем кон це ра та у При је до ру и
Пан че ву.

На ши ан сам бли уче ство ва ли су на
кон цер ту по во дом ро ђе ња Бо го мла -
ден ца Хри ста, на Све то сав ској ака де -
ми ји, осмом Све то сав ском са бо ру мла -
дих по љо при вред ни ка „Злат на гру да,
зе мља ко ју во лим” у Цен тру „Са ва” у
Бе о гра ду, на сни ма њу еми си ја Ра дио-
-те ле ви зи је Ср би је, на кон цер ту по -
во дом Свет ског да на игре на пла тоу
Кул тур ног цен тра Пан че ва... По ред
успе шних на сту па у про гра ми ма град -
ских и ре ги о нал них смо три де це и
од ра слих у Пан че ву, ан сам бли „Па у -
но ви ћа” успе шно су се пред ста ви ли и
у про гра ми ма мно го број них фе сти -
ва ла ши ром на ше зе мље: 15. фе сти -
ва ла ве те ра на у Жи ти шту, Сед мог ус -
кр шњег ме ђу на род ног фе сти ва ла у
По ља ни код По жа рев ца, 50. му зич -
ког фе сти ва ла де це Вој во ди не у Но -
вом Бе че ју (осво је не злат не пла ке те у
ка те го ри ји ни жих раз ре да за из во ђе -
ње ига ра с Ко сма ја и у ка те го ри ји ви -
ших раз ре да за из во ђе ње ига ра из

ске пра во слав не цр кве, Ни ја га ри ни
во до па ди и ин ди јан ско се ло.

На ста вље на су успе шна пред ста -
вља ња деч јих ан сам ба ла на 52. му -
зич ком фе сти ва лу де це Вој во ди не у
Бач кој То по ли у ка те го ри ји ни жих
раз ре да осва ја њем злат не пла ке те за
из во ђе ње ига ра из Шу ма ди је и у ка -
те го ри ји ви ших раз ре да осва ја њем
злат не пла ке те за из во ђе ње ига ра из
око ли не Ле сков ца. Злат на пла ке та
осво је на је и на Смо три деч јих фол -
клор них ан сам ба ла Ср би је у Шап цу
за игре из око ли не Ле сков ца ко је је
из вео деч ји ан самбл ви ших раз ре да.
Деч ја из вор на гру па пред ста ви ла је
играч ку тра ди ци ју Ба на та у про гра му
27. смо тре на род ног ства ра ла штва де -
це Ср би је у Ра ти ни код Кра ље ва. Сек -
ци је КУД-а уче ство ва ле су у про гра -
ми ма у Бе о гра ду, Пан че ву, Врд ни ку,
Жи ти шту, Ни шу, Ко сов ској Ми тро -
ви ци, Бр ђа ни ма, Ве ли ком Гра ди шту,
Вр ба су, Ра шкој, Ја бу ци и Ру ми. По -
ред тур не је по Ка на ди, то ком 2013.
го ди не ан сам бли „Па у но ви ћа” пред -
ста ви ли су се и пу бли ци у Швај цар -
ској, Ре пу бли ци Срп ској, Ма ке до ни -
ји и Ау стри ји.

Игре Ср ба из Скоп ске Цр не Го ре
по ста вље не су на ре пер то ар ан сам -
бла по чет ком 2014. го ди не у са рад њи
с го сту ју ћим ко ре о гра фом Сла ви цом
Ми ха и ло вић. Та ко ре о гра фи ја би ла
је део фе сти вал ског про гра ма, за јед -
но с ко ла жем ига ра из Шу ма ди је, ко -
ји је пред ста вљао при каз играч ког ре -
пер то а ра, ко сти ма и сти ло ва три ју
обла сти цен трал не Ср би је: До ње Ја -
се ни це, око ли не Бе о гра да и Ко сма ја.
На 51. фе сти ва лу му зич ких дру шта ва
Вој во ди не у Ру ми, за из во ђе ње овог

игре Ср ба из Бе ле Кра ји не и на род не
игре из Бе ле Па лан ке и Свр љи га.
Усле ди ле су мно го број не фе сти вал -
ске на гра де: на 51. му зич ком фе сти -
ва лу де це Вој во ди не у Бач кој То по ли
злат на пла ке та у ка те го ри ји ни жих
раз ре да за из во ђе ње ига ра из Свр љи -
га и злат на пла ке та у ка те го ри ји ви -
ших раз ре да за из во ђе ње ига ра из
Гор ње Пчи ње, на 49. фе сти ва лу му -
зич ких дру шта ва Вој во ди не у Ру ми
злат на пла ке та за про грам у це ли ни
и спе ци јал не на гра де за ре кон струк -
ци ју на род не но шње из Бе ле Кра ји не
и ис тра жи вач ки рад при ме њен у но -
вој ко ре о гра фи ји. За па жен ре зул тат
оства рен је и у про гра му 16. фе сти -
ва ла фол клор них ан сам ба ла кул тур -
но-умет нич ких дру шта ва Ср би је у
Обре нов цу осва ја њем злат не пла ке те
за про грам у це ли ни и спе ци јал них
на гра да за нај у спе шни ји ор ке стар и
за ис тра жи вач ки рад при ме њен у но -
вој ко ре о гра фи ји „Игре и пе сме Ср ба
из Бе ле Кра ји не”. Сек ци је КУД-а пред -
ста ви ле су се ши ром на ше зе мље: у
Пан че ву, Ба нат ском Но вом Се лу, Врд -
ни ку, на Убу, у Бе о гра ду, Жи ти шту,
Ко ви ну, Чач ку, Ве ли ком Гра ди шту,
Вршцу, на Див чи ба ра ма, у Стар че ву,

НА РОД НЕ ИГРЕ И „БА НАТ СКА КАН ТА ТА”
ФЕЉТОН: СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП” (5) Пише: Дејан Трифуновић

и око ли не, а деч ји ан самбл ви ших
раз ре да злат ну пла ке ту за из во ђе ње
ига ра из око ли не Гњи ла на. У про гра -
ми ма Ше стог фе сти ва ла „Пан че во –
град игре” пред ста ви ли су се ан сам -
бли из Ка на де, Вр шца и Пан че ва, а у
про гра ми ма 14. „Ет но гла са” пе вач ке
гру пе и ан сам бли из Хр ват ске, Кра гу -

на род ног ор ке стра на 17. фе сти ва лу
фол клор них ан сам ба ла Ср би је у Чач -
ку, на ко јем су ко лаж ига ра из Шу ма -
ди је и срп ске игре из Скоп ске Цр не
Го ре на гра ђе ни злат ном пла ке том и
спе ци јал ном на гра дом за нај а у тен -
тич ни ју на род ну но шњу за ко лаж ига -
ра из Шу ма ди је.

Чачак, 22. март 2015.

Беле Па лан ке), Фе сти ва ла вој во ђан -
ских Сло ва ка „Тан цуј, тан цуј” у Вој -
ло ви ци, 16. европ ске смо тре срп ског
фол кло ра ди ја спо ре и Ср ба у ре ги о ну,
Де ве тог ме ђу на род ног фе сти ва ла деч -
јих ан сам ба ла „Ви дов дан ски су сре ти”
у Ста рој Па зо ви, „Ду жи јан це ма ле -
них” у Су бо ти ци, Че твр тог свет ског
там бу ри ца фе ста (осво је на на гра да за
нај бо љи ор ке стар у ка те го ри ји „но ве
на де”), Фе сти ва ла фол клор них тра ди -
ци ја у Вр ба су, Са бо ра на род ног ства -
ра ла штва Ср би је у То по ли, Че твр тог
фе сти ва ла на род них но шњи и огла -
вља у Фу то гу, про гра ма БЕ МУС-а по -
све ће ног Ср би ма гра ни ча ри ма и Осмог
ре пу блич ког фе сти ва ла деч јих фол -
клор них ан сам ба ла Ср би је у Кра ље ву
(осво је на злат на пла ке та за из во ђе ње
ига ра с Ко сма ја).

У про гра ми ма Тре ћег ме ђу на род -
ног фе сти ва ла „Пан че во – град игре”
уче ство ва ли су ан сам бли из Ли тва -
ни је, Ма ђар ске, Цр не Го ре, Ре пу бли -
ке Срп ске, Ужи ца, Стар че ва и Пан че -
ва. Је да на е сти „Ет но глас” оби ло вао
је ра зно вр сним са др жа ји ма и пред -
ста вља њи ма уче сни ка из Сло ве ни је,
Ре пу бли ке Срп ске, Зре ња ни на, Ле -
сков ца, Бе о гра да, Цр ну ће, Ро га чи це
и Сме де ре ва. Ор га ни зо ва не су и ин -
те ре сант не из ло жбе по ја се ва и ко ла -
на из збир ки На род ног му зе ја Пан че -
во и КУД-а „Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП”.

Но ве ко ре о граф ске по став ке у 2012.
го ди ни обо га ти ле су ре пер то ар „Па у -
но ви ћа” и учи ни ле га ин те ре сант ни -
јим и ра зно вр сни јим. По ста вље не су

Су бо ти ци, Ба нат ском Бре стов цу, Тр -
ши ћу, Вр ба су, Идво ру и То по ли. Успе -
шна пред ста вља ња оства ре на су и ши -
ром Евро пе: у Швај цар ској, Ау стри -
ји, Сло ве ни ји, Ру му ни ји, Ру си ји и Ре -
пу бли ци Срп ској.

По себ но би тре ба ло ис та ћи уче шће
у про гра му фе сти ва ла „Злат ни пр -
стен” по по зи ву Ми ни стар ства кул ту -
ре Ру ске Фе де ра ци је у Мо скви и гра -
до ви ма Злат ног пр сте на: Вла ди ми ру,
Пе тру шки, Ка вр о ву и Су зда љу. У про -
гра му Че твр тог фе сти ва ла „Пан че во
– град игре” уче ство ва ли су ан сам бли
из Ру му ни је и Ка на де, а по себ ну па -
жњу пу бли ке при ву кла је из ло жба
деч јих на род них но шњи Ет но граф -
ског му зе ја у Бе о гра ду. Два на е сти „Ет -
но глас” обе ле жи ли су на сту пи пе -
вач ких гру па и ан сам ба ла из Хр ват -
ске, Ре пу бли ке Срп ске, Ки кин де, За -
је ча ра, Се вој на, Но ве Ва ро ши и Пан -
че ва. Из ло жба „Нат пи си на на род ним
но шња ма Ср би је” Ет но граф ског му -
зе ја у Бе о гра ду зна чај но је упот пу ни -
ла фе сти вал ске са др жа је и про гра ме.

На ред ну, 2013. го ди ну обе ле жи ле
су при пре ме ве ли ке тур не је по Ка на -
ди пр вог из во ђач ког ан сам бла и на -
род ног ор ке стра, ко ја је пред ста вља -
ла на ста вак ду го го ди шње са рад ње са
ан сам блом „Ака де ми је срп ске на род -
не игре” Ми ро сла ва Ба те Мар че ти ћа
из То рон та. То ком дво не дељ не тур -
не је одр жан је на ступ на при је му у
Кон зу ла ту Ре пу бли ке Ср би је у То рон -
ту, кон церт у „Maкмилан те а тру” у
То рон ту, спро ве де не су фол клор не ра -
ди о ни це и по се ће ни ма на стир Срп -

Банатска кантата

Канада, 2013.

про гра ма ан самбл је на гра ђен злат -
ном пла ке том за про грам у це ли ни,
на гра дом за ори ги нал ну но шњу за ко -
лаж ига ра из Шу ма ди је и на гра дом
за нај до след ни је очу ва ње тра ди ци је.
То ком 2014. го ди не успе шни су би ли
и деч ји ан сам бли на 53. му зич ком
фе сти ва лу де це Вој во ди не. Деч ји ан -
самбл ни жих раз ре да осво јио је злат -
ну пла ке ту за из во ђе ње по сав ско-
-по ду нав ског над и гра ва ња из Бе о гра да

јев ца, Зла ку се, Бу а ра, Вра ња, Ка ча ре -
ва и Пан че ва.

Па жњу на ших су гра ђа на и уче сни -
ка фе сти ва ла при ву кли су из ло жба
свад бе них фо то гра фи ја Ет но граф -
ског му зе ја у Бе о гра ду под на зи вом
„На лу дом ка ме ну”, про грам „Сли ке
из Ба нат ске вој не гра ни це”, му зич ко-
-сцен ско де ло по све ће но Ми хај лу Пу -
пи ну и ет но ло шка ра ди о ни ца „Сми -
ље вац”, то ком ко је су ре кон стру и са -
на не ве стин ска огла вља Срп ки ња из
Шу ма ди је. Го ди ну 2014. обе ле жи ло
је и из во ђе ње ко ре о граф ске „Ба нат -
ске кан та те” Ди ми три ја Го ле мо ви -
ћа, Пр вог из во ђач ког ан сам бла КУД-
а „Стан ко Па у но вић НИ С–РНП” и
чла но ва Пан че вач ког срп ског цр кве -
ног пе вач ког дру штва на сце ни Кул -
тур ног цен тра Пан че ва 12. но вем бра,
по во дом обе ле жа ва ња 250 го ди на од
фор ми ра ња Ба нат ске вој не гра ни це.
То ком 2014. го ди не ан самбл је уче -
ство вао у про гра ми ма ме ђу на род них
фе сти ва ла у Ру му ни ји, Ма ђар ској и
Бел ги ји.

По че так 2015. го ди не обе ле жио је
на ступ пр вог из во ђач ког ан сам бла и



Ко балт (Co) је сте те шки ме -
тал ко ји при па да ску пи ни
бе не фи ци јал них еле ме на -
та. Ко балт је у при ро ди ве -
о ма рас про стра њен и чи ни
око 0,001% зе мљи не ко ре.
Ко балт у жи вот ну сре ди ну
до спе ва из при род них и ан -
тро по ге них из во ра. При -
род ни из во ри укљу чу ју
шум ске по жа ре, вул кан ске
еруп ци је и про це се ре су -
спен зи је че сти ца у ат мос -
фе ру. Из ан тро по ге них из -
во ра осло ба ђа се при ли ком
са го ре ва ња наф те и угља, у
про це си ма ва ђе ња и об ра -
де ко балт них ру да, а има
га и у из дув ним га со ви ма
ау то мо би ла. Уку пан са др -
жај ко бал та ва ри ра у за ви -
сно сти од ти па зе мљи шта.
Ма њи је у пе ско ви тим зе -
мљи шти ма, где из но си од
0,5 mg/kg до 3 mg/kg, а ве -
ћи у гли но ви тим: од 20
mg/kg до 30 mg/kg. Нео п -
хо дан је еле мент за сим -
би от ске ни тро фик си ра ју ће
ми кро ор га ни зме, тј. за фик -
са ци ју ат мос фер ског азо та
код ле гу ми но за. Са др жај
ко бал та у зе мљи шти ма у
све ту кре ће се нај че шће од
је дан до де сет mg/kg, а ре -
зул та ти о ње го вом са др жа -
ју у зе мљи шти ма у Ср би ји
ни су до сад си сте мат ски
при ка за ни. У зе мљи шти ма
гра да Пан че ва на ђе но је у
про се ку 11,52 mg/kg, што
је да ле ко ма ње од мак си -
мал но до зво ље них са др жа -
ја (50 mg/kg). Биљ ке са др -
же 1–40 ppm Co. Кон сти -
ту ент је ви та ми на Б12, те
се у том об ли ку уно си и у
ор га ни зам. Ток сич не ко ли -
чи не за људ ски ор га ни зам
ни су по зна те. Уко ли ко се
де си, ток сич ност се нај че -
шће ја вља ка да се ко балт
уно си у свом нео р ган ском
об ли ку. Ви шак ко бал та у
ор га ни зму до во ди до кон -
такт ног дер ма ти ти са, муч -
ни на, ср ча них смет њи,
оште ће ња бу бре га, нер вног
си сте ма итд.

Мо либ ден (Mo) је сте ми -
кро е ле мент ко га има нај -
ма ње у од но су на оста ле
ми кро е ле мен те ка ко у зе -
мљи шту, та ко и у биљ ци.
Ње го ва уло га је ви ше стру -
ка. Он ути че на тран спорт
гво жђа кроз биљ ку и до -
при но си усва ја њу азо та на -
ста лог при га је њу ле гу ми -
но за, али и ула зи у са став
хло ро пла ста биљ ке, па ти -
ме пред ста вља ва жан чи -
ни лац фо то син те зе. Биљ ке
га усва ја ју у об ли ку MoO42-
и у биљ ка ма ег зи сти ра као
ани он, па му при сту пач -
ност ра сте с по ра стом pH
вред но сти. Мо либ ден је не -
за мен љив код ми кро ор га -
ни за ма ко ји вр ше фик са -
ци ју ат мос фер ског N2. Ње -
го ва фи зи о ло шка уло га је

да уче ству је у ок си да ци ји
сул фи та до сул фа та, ре дук -
ци ји ни тра та ка да се услед
не до вољ не обез бе ђе но сти
мо либ де ном сма њу је ак -
тив ност ни трат не ре дук та -
зе и до ла зи до на ру ша ва ња
хло ро пласт не струк ту ре.
Ки се ла зе мљи шта с до ста
сло бод ног гво жђа и алу ми -
ни ју ма са др же ма ло мо -
либ де на. Са др жај мо либ -
де на у зе мљи шти ма у све -
ту кре ће се од 0,2 до пет
mg/kg, а у зе мљи шти ма гра -
да Пан че ва на ђе но је про -
сеч но 0,71 mg/kg. Ма њак
мо либ де на је рет ка по ја ва
(ма ње од 0,1 ppm у су вој
ма те ри ји ли шћа). Кри тич -
на гра ни ца ток сич но сти је
200–1.000 ppm. 

Бор (B) је сте ми кро е ле -
мент ко ји чи ни струк тур -
ни део ће лиј ског зи да и
нео п хо дан је за нор ма лан
раз вој и функ ци о ни са ње
ге не ра тив них ор га на, од -
но сно ди фе рен ци ја ци ју
цвет них за че та ка, цве та ње,
оплод њу, за ме та ње и раз -
ви так пло до ва. На ал кал -
ним зе мљи шти ма (pH ве -
ћа од шест), где је обич но
ве ћа кон цен тра ци ја ка ли -
ју ма и кал ци ју ма, на ста је
бло ка да бо ра и про бле ми
у ње го вој ап сорп ци ји. То
је по себ но из ра же но на та -
квим зе мљи шти ма у су -
шним го ди на ма. По ве ћа -
њем ки се ло сти зе мљи шта
ра сте и рас твор љи вост је -
ди ње ња бо ра, па се мо же
де си ти да код ки се лих зе -
мљи шта до ђе до ње го вог
ис пи ра ња. Као по сле ди ца
не до стат ка бо ра, мо же до -
ћи до сма ње ња по ра ста би -
ља ка, до оште ће ња мла ди -
ца, до сла бе оплод ње и за -
ме та ња пло до ва, као и до
ве ћег про цен та де фор ми -
са них пло до ва раз ли чи тих
ве ли чи на. Укуп ни са др жа -
ји ми кро е ле мен та бо ра у
свет ским зе мљи шти ма кре -
ћу се од 25 до 50 mg/kg, а
мак си мал но до зво ље на гра -
ни ца ни је тач но утвр ђе на,
али се узи ма вред ност од
50 mg/kg. У зе мљи шти ма
гра да Пан че ва на ђе но је у
про се ку 65,29 mg/kg. За
про це ну зе мљи шта у ве зи
са снаб де ве но шћу бо ром
мно го је бо ље ура ди ти са -
др жај при сту пач ног бо ра
од но сно бо ра рас твор љи -
вог у вре лој во ди. За зе -
мљи шта гра да Пан че ва на -
ђе но је у про се ку 1,29
mg/kg. Гра ни це за са др жај
при сту пач ног бо ра су сле -
де ће: < 0,3 (ни зак ни во);
0,3–1,0 (сред њи); 1,0–2,0
(оп ти мал ни); 2–3 (по ви -
шен); > 3, од но сно од 5
mg/kg (ток сич ни). Ви шак
бо ра је ток си чан за биљ ке,
а ја вља се на ро чи то у ки -
се лом зе мљи шту. 

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 1. фебруар 2019.
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Са др жај 
ми кро е ле ме на та у 

зе мљи шту – ко балт,
мо либ ден и бор

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Про јек ти ра ђе ни у
сарад њи са 
ор га ни за ци ја ма 
„Ро тер Ба ум” из 
Бер ли на и „Цр ве но
др во” из Вра ња

Из ло жба фо то гра фи ја и стри -
по ва под на зи вом „При ро да у
фреј му и ин те гра ци ја и раз у ме -
ва ње кроз кре а тив но пи са ње и
умет ност” отво ре на је у че твр -
так, 24. ја ну а ра, у га ле ри ји До -
ма омла ди не Пан че во. Ра до ви
су на ста ли у окви ру два ју про је -
ка та омла дин ске раз ме не ко је
је удру же ње гра ђа на „На ран џа -
сти” ра ди ло кра јем ок то бра и
по чет ком но вем бра 2018. го ди -
не у Бер ли ну и Је ру са ли му.

Пр ви део из ло жбе, ко ји чи -
не фо то гра фи је, по све ћен је
про јек ту „Nature in Frame”
(„При ро да у окви ру”), ко ји је
ра ђен у Бер ли ну с парт не ри ма
из Не мач ке, Ита ли је, Шпа ни -
је, Ру му ни је, Бо сне и Хер це го -
ви не и Ал ба ни је, где је по шест
уче сни ка из сва ке зе мље у окви -
ру пет раз ли чи тих те ма (пеј -
заж, во да, хра на и по љо при -
вре да, тран спорт, за га ђе ње и
от пад) ис тра жи ва ло кроз фо -
то гра фи ју раз ли чи те сег мен те
одр жи вог раз во ја и чо ве ко вог
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.
Уче сни ци у про јек ту би ли су
сред њо школ ци и сту ден ти ко -
ји се већ ба ве фо то гра фи јом,
од по чет ни ка до про фе си о на -
ла ца. Пан че вач ки тим су чи -
ни ли Ни ко ла Вељ ко вић, као
ко ор ди на тор гру пе и еду ка тор,
за тим Ми ли ца Ми лин ко вић,
Ива Тој чић, Ми ли ца Стан ко -
вић, Ива на Не дељ ко вић и Ма -
ша Здрав ко вић.

Дру ги део из ло жбе чи ни ли
су стри по ви на ста ли у Је ру са -
ли му у окви ру про јек та под на -
зи вом „Integration and Under-
standing through Literacy and
Art”, ко ји се ба вио лич ним ути -

РЕ ЗУЛ ТА ТИ РА ДА ЕЛЕК ТРОН СКОГ ШАЛ ТЕ РА

По кре ну то сто три де сет хи ља да упи са у ка та стар
У пр вих шест ме се ци при ме не
елек трон ског си сте ма „еШал -
тер” гра ђа ни и при вре да под -
не ли су пре ко јав них бе ле жни -
ка чак сто три де сет хи ља да зах -
те ва за упис у ка та стар. Да но -
ва про це ду ра функ ци о ни ше,
го во ри по да так да је про це нат
елек трон ских зах те ва за са мо
по ла го ди не до сти гао већ че -
тр де сет од сто у укуп ном бро ју
по сту па ка пред Ре пу блич ким
ге о дет ским за во дом.

Уме сто шест од ла за ка на
шал те ре гра ђа ни и при вре да
са да све по сло ве оба вља ју код
јав ног бе ле жни ка, ко ји про ве -

ра ва ва ља ност до ку мен та ци је
и елек трон ски је до ста вља ка -
та стру. На истом ме сту стран -
ке мо гу да под не су и по ре ске
при ја ве ко је РГЗ про сле ђу је
По ре ској упра ви и ло кал ној по -
ре ској ад ми ни стра ци ји, та ко
да ви ше не мо ра ју да има ју ди -
рек тан кон такт ни с њи хо вим
слу жбе ни ци ма.

Ре фор му си сте ма упи са пра -
ва у ка та стар не по крет но сти
по др жа ва Фонд за до бру упра -
ву Вла де Ује ди ње ног Кра љев -
ства. Прав на ана ли за ко ју су у
окви ру про јек та при пре ми ли
NALED и PwC ука за ла је на

по тре бу ускла ђи ва ња још три -
на ест за ко на с но вим За ко ном
о по ступ ку упи са у ка та стар.
Ме ђу кључ ним пре по ру ка ма
за да ље уна пре ђе ње ре гу ла ти -
ве су уки да ње оба ве зе под но -
ше ња по ре ске при ја ве или сма -
ње ње ко ли чи не по да та ка ко је
је по треб но уне ти, пре но ше ње
оба ве зе пла ћа ња по ре за на пре -
нос ап со лут них пра ва на куп ца,

по јед но ста вље ње про це ду ре
про ме не пре би ва ли шта и за -
бра на про ме та не у пи са них
обје ка та у из град њи.

ПО ЧЕ ТАК ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊА ЈУ БИ ЛЕ ЈА

УСПЕ ШНА ДЕ ЦЕ НИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА 
„НА РАН ЏА СТИ”

ми ра ња. Удру же ње је осно ва -
но апри ла 2009. го ди не, че му
је  прет хо ди ло не ко ли ко го ди -
на функ ци о ни са ња у ви ду не -
фор мал не гру пе. „На ран џа сти”
су осно ва ни с ци љем по ма га -
ња и осна жи ва ња иде је мул ти -
кул ту ра ли зма и гра ђан ског дру -
штва у гра ду Пан че ву кроз не -
фор мал не еду ка ци је, се ми на -
ре, про јек те и раз ли чи те ак ци -
је умре жа ва ња ор га ни за ци ја,
ин сти ту ци ја, уста но ва и дру -
штве но ан га жо ва них по је ди на -
ца, с по себ ним ак цен том на
мла ди ма и омла дин ској по ли -
ти ци. По ред ве ли ког бро ја ак -
ци ја, до са да је ура ђе но пре ко
три де сет раз ли чи тих про је ка -
та из обла сти омла дин ског ак -
ти ви зма, кул ту ре, не фор мал -
ног обра зо ва ње и омла дин ске
раз ме не. Све ак тив но сти су ор -
га ни зо ва не и спро ве де не на не -
про фит ној осно ви.

– Глав ни ме ђу на род ни парт -
нер „На ран џа стих” је бер лин -
ска омла дин ска ор га ни за ци ја
„Ро тер Ба ум” и го спо дин Мар -
тин Клај нфел дер, за хва љу ју ћи
ко ји ма је до са да око три ста
мла дих из Пан че ва до би ло шан -
су да уче ству је у ра зним про -

сци ма уче сни ка из Не мач ке,
Изра е ла и Ср би је о те ма ма мул -
ти кул ту рал но сти, за јед нич ког
жи во та, ме ђу ре ли гиј ског раз у -
ме ва ња, ми гра ци ја и стра хо ва
од раз ли чи то сти. Оби ла зе ћи
сва ког да на за ни мљи ве исто -
риј ске, дру штве не, умет нич ке
и ту ри стич ке ло ка ци је по Је -
ру са ли му и Изра е лу (му зе ји,
пи ја це, тр го ви, бо го мо ље, град -
ске че твр ти, оа зе, Мр тво мо -
ре), мла ди уче сни ци су кроз
ма ле књи жев не фор ме и стрип
на ори ги на лан на чин пред ста -
ви ли сву ша ре но ли кост древ -
ног и мо дер ног Је ру са ли ма и
Изра е ла. У овом про јек ту су
срп ску де ле га ци ју, по ред мла -
дих из Вра ња, Бе о гра да и Кра -
ље ва, чи ни ли и Пан чев ци Ни -
ко ла Ра до ван чев, Мар та Јо ве -
тић и Ми ли ца Са му и лов. Оба
про јек та су ра ђе на у са рад њи
са удру же њи ма „Ро тер Ба ум”
из Бер ли на и „Цр ве но др во” из
Вра ња, а одо брио их је и фи -
нан си рао европ ски про грам
„Erasmus +”.

Де сет го ди на од осни ва ња
У овој го ди ни удру же ње гра ђа -
на „На ран џа сти” обе ле жа ва де -
сет го ди на од зва нич ног фор -

јек ти ма и по се ти Дре зден, Је -
ру са лим, Син тру, Ли са бон, То -
ри но и Бер лин. У исто вре ме је
кроз ове про јек те око три ста
мла дих Не ма ца, Пор ту га ла ца,
Ита ли ја на, Изра е ла ца, Ру са,
Укра ји на ца, Шпа на ца, Фран -
цу за, Нор ве жа на и још мно гих
дру гих по се ти ло Пан че во –
рекао је Јо ван Са мо и лов, пред -
сед ник и је дан од осни ва ча УГ
„На ран џа сти”.

Пла но ви за бу дућ ност
Пре ма ре чи ма Јо ва на Са мо и -
ло ва, пла но ви за на ред ни пе -
ри од пред ви ђа ју ја ча ње ка па -
ци те та удру же ња и рад на но -
вим про јек ти ма омла дин ске
раз ме не и ак ци ја ма омла дин -
ског ак ти ви зма. При мер за то
је на ста вља ње ор га ни зо ва ња
„На ран Џе мо ва ња”, џем сешн
дру же ња за мла де кре а тив не
му зи ча ре и све ко ји во ле му зи -
ку, ко је се одр жа ва сва ког по -
след њег че тврт ка у ме се цу за -
јед но с До мом омла ди не Пан -
че во. За 2019. го ди ну већ је
одо брен на ста вак про јек та „Mu-
sic for Human Rights” („Му зи -
ка за људ ска пра ва”), та ко да
су у то ку при пре ме за пу то ва -
ње у Бер лин, Син тру и Је ру са -
лим. Ра ди се и на до во ђе њу
мла дих му зи ча ра из ино стран -
ства на ово го ди шњи фе сти вал
„Freedom Art”. По ред још не -
ко ли ко но вих иде ја и про је ка -
та, у пла ну је и на ста вак про -
јек та за мла де фо то гра фе „Na-
ture in Frame” („При ро да у
окви ру”).

– Же ли мо да ис ка же мо ве -
ли ку за хвал ност пре све га свим
мла дим Пан чев ка ма и Пан чев -
ци ма, уче сни ци ма у до са да -
шњим про јек ти ма и ак тив но -
сти ма, и свим по је дин ци ма, ор -
га ни за ци ја ма, ин сти ту ци ја ма и
уста но ва ма ко ји су се до са да
на раз не на чи не укљу чи ва ли и
не се бич но по ма га ли у ра ду –
ре као је Јо ван Са мо и лов.

ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ ПРО ГРАМ

Ве че фин ске кул ту ре
У дво ра ни „Апо ло” До ма омла -
ди не у су бо ту, 2. фе бру а ра, од
20 са ти, би ће одр жа но ве че по -
све ће но фин ској кул ту ри.

За све оне ко ји ни су има ли
до вољ но ин фор ма ци ја о зе мљи
с јед ним од нај бо љих обра зов -
них си сте ма на све ту, зе мљи
ко ја се мо же по хва ли ти ве ли -
ким број шу ма и је зе ра, Срп -
ско-фин ско дру штво „Се у ра”
ће кроз ре чи, сли ку и му зи ку
при бли жи ти кул ту ру ове скан -
ди нав ске др жа ве.

Дру штво је на ста ло као иде -
ја не ка да Ти то вог пре во ди о ца
за фин ски и швед ски је зик, пи -
сца и ди пло ма те, Че до ми ра
Цвет ко ви ћа (1925–2014), о чи -

јем за ни мљи вом жи во ту ће го -
во ри ти ње гов син, пред сед ник
„Се у ре” и члан бен да „Ба ја га и

ин струк то ри”, Ми ро слав Цвет -
ко вић. По ред то га, би ће ре чи
и о фин ском је зи ку, му зи ци и

са у на ма као на чи ну жи во та у
Фин ској.

О фин ском је зи ку го во ри ће
Оли ве ра Сте ва но вић, пре да -
вач фин ског је зи ка, а о му зи -
ци Ка та ри на Ми са и ло вић, му -
зич ка но ви нар ка. Са у не, као
на чин жи во та у Фин ској,
предста ви ће Ди ми три је Цр -
нић, члан Управ ног од бо ра
„Се у ре”.

Овом при ли ком би ће пред -
ста вље не и фо то гра фи је под
на зи вом „Мој Хел син ки” На ђе
Сте ва но вић, сту дент ки ње при -
ме ње не умет но сти, а на сту пи -
ће и хор дру штва „Се у ра”, на
чи јем ће ре пер то а ру би ти по -
зна те фин ске ме ло ди је.

Страну припремила
Мирјана 
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Одр жа не ра ди о ни це
по све ће не без бед но сти
на ин тер не ту

Удар са вре ме не 
тех но ло ги је на 
при ват ност

По кра јин ски се кре тар за спо -
рт и омла ди ну Вла ди мир Ба -
тез по се тио је у че твр так, 24.
ја ну а ра, две пан че вач ке сред -
ње шко ле ко је су укљу че не у
вас пит но-обра зов ни про грам
„Без бед но сна елек трон ска ко -
му ни ка ци ја мла дих”, ко ји се
ре а ли зу је на те ри то ри ји на ше
по кра ји не уз по др шку По кра -
јин ске вла де.

Да Пан чев ци ни су за бо ра ви -
ли сјај сид неј ског зла та из 2000.
го ди не, го во ри чи ње ни ца да су
уче ни ци од бој ка шку ле ген ду
до че ка ли гро мо гла сним апла -
у зом и та ко ис ка за ли искре но
ди вље ње пре ма не ка да шњем
од бој ка шком ре пре зен та тив цу.
Вла ди мир Ба тез је у свом по -
здрав ном го во ру за хва лио гра -
до на чел ни ку Са ши Па вло ву и
ди рек то ри ма шко ла Не на ду
Дој чи но ви ћу и Ни ко ли Ћур чи -
ну што су пре по зна ли зна чај
овог ва жног про јек та и ода зва -
ли се по зи ву По кра јин ског

Про шле не де ље у згра ди Ба -
но ви не одр жа на је за вр шна
ма ни фе ста ци ја про јек та
„Енер ги ја је сву да око нас” и
све ча на до де ла ди пло ма и на -
гра да нај бо љим вој во ђан ским
шко ла ма. Сам про грам ре а -
ли зо ван је уз по др шку По -
кра јин ског се кре та ри ја та за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву
и на ци о нал не ма њи не – на -
ци о нал не за јед ни це.

У свом обра ћа њу Ми лан
Ко ва че вић, за ме ник по кра -
јин ског се кре та ра за обра зо -
ва ње, про пи се, упра ву и на -
ци о нал не ма њи не – на ци о -
нал не за јед ни це, ис та као је
да се овај про је кат ре а ли зу је
де ве ти пут у основ ним и сред -
њим шко ла ма на те ри то ри ји
АП Вој во ди не.

– На ши за да ци је су под -
сти ца ње и по пу ла ри за ци ја
обно вљи вих из во ра енер ги је,
као и ра ци о на ли за ци ја ко ри -
шће ња по сто је ћих из во ра.
Свет се да нас су о ча ва с два
енер гет ска про бле ма: је дан је
не до ста так енер ги је, а дру ги
за га ђе ње око ли не и кли мат -
ске про ме не. За то је ва жно
ути ца ти на нај мла ђе по тро -
ша че енер ги је, на на шу де цу,
јер они мо гу да по мог ну у бу -
дућ но сти, ства ра ју ћи но ве
обра сце дру штве но од го вор -
ног по на ша ња ка да је овај
про блем у пи та њу – ре као је
Ми лан Ко ва че вић.

На све ча ној ма ни фе ста ци -
ји, ко ја је по че ла хим ном
„Енер ги ја је сву да око нас” у
из во ђе њу хо ра ОШ „Јо ван

Цви јић” из Зре ња ни на, до -
де ље не су на гра де нај бо љим
шко ла ма ко је су ак тив но уче -
ство ва ле у овом про јек ту: ОШ
„Др Јо ван Цви јић” из Зре ња -
ни на и ОШ „Ми хај ло Пу пин”
из Ку ле. Оста ле на гра де до -
де ље не су ђа ци ма с нај бо -
љим ли те рар ним ра до ви ма,
цр те жи ма, мул ти ме ди јал ним
пре зен та ци ја ма и ма ке та ма
на те му об но вљи вих из во ра
енер ги је.

Цен тар за раз вој и при ме -
ну на у ке, тех но ло ги је и ин -
фор ма ти ке по кре нуо је еко -
ло шки про је кат „Енер ги ја је
сву да око нас”. Иа ко је сам
на зив ак ци је про во ка ти ван у
сми слу да мо же да су ге ри ше
да енер ги је има до вољ но, њен
за да так је упра во да се

пробуди свест нај мла ђих о
про бле му енер ги је. Циљ је
не само осве шћи ва ње уче ни -
ка о енер гет ским про бле ми -
ма већ и кре а тив но раз ми -
шља ње о ре а ли за ци ји иде ја
ко је мо гу до при не ти бо љем
схва та њу про бле ма с ко јим
се су о ча ва мо. Овом ини ци -
ја ти вом Цен тар за раз вој и
при ме ну на у ке, тех но ло ги је
и ин фор ма ти ке же ли да по -
кре не низ ак тив но сти уче ни -
ка и мен то ра у шко ла ма у
Вој во ди ни на осми шља ва њу
и ре а ли за ци ји ми ни-про је -
ка та из обла сти упо тре бе ал -
тер на тив них и об но вљи вих
из во ра енер ги је, енер гет ске
ефи ка сно сти (ра ци о нал но ко -
ри шће ње) и упра вља ња от -
па дом и енер ги јом.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 1. фебруар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЕКО ЛО ШКИ ПРО ЈЕ КАТ

Енер ги ја је сву да

ОДР ЖА НА АКА ДЕ МИ ЈА

Све том Са ви у част

ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТАР ЗА ОМЛА ДИ НУ И СПО РТ ВЛА ДИ МИР БА ТЕЗ ПО СЕ ТИО ПАН ЧЕ ВО

ДРУ ШТВЕ НЕ МРЕ ЖЕ СУ ОПА СНЕ!

нич ким сна га ма на у чи мо не -
што но во и омо гу ћи мо мла ди -
ма да пре ва зи ђу про бле ме ко је
са со бом до но се но ва тех но ло -
шка ре ше ња ко ја сва ко днев но
при сти жу.

Ма сов на ко му ни ка ци ја
– Без бед на елек трон ска ко -

му ни ка ци ја је ве о ма ва жна те -
ма. Жи ви мо у вре ме ну ма сов -
не ко му ни ка ци је и че сто се на
дру штве ним мре жа ма ко је ко -
ри сти мо, го то во сва ко днев но,
де ша ва ју ства ри ко је угро жа -
ва ју ва шу и на шу при ват ност,
а са мим тим мо гу на не ти не -
са гле ди ве по сле ди це. На ме ра
нам је да вам по мог не мо да
за шти ти те се бе и за то смо по -
др жа ли ре а ли за ци ју овог про -
јек та. Пан че во је пр ви град, а у
на ред ном пе ри о ду у мно гим
ме сти ма у Вој во ди ни ва ши вр -
шња ци би ће у при ли ци да, као
и ви са да, слу ша ју ово пре да -
ва ње. Те ма је ак ту ел на, али ве -
ру је мо да ће и у бу дућ но сти
овај про блем би ти део на ше
ствар но сти. Ја ко је ва жно да
чу је те од струч них љу ди по зи -
тив ну и не га тив ну стра ну елек -
трон ске ко му ни ка ци је, да бо -
ље упо зна те дру штве не мре же
и са зна те на ко ји на чин мо же -
те да из бег не те мно го број не
зам ке ко је та ква ко му ни ка ци -
ја но си – ре као је по кра јин ски

се кре тар за спо рт и омла ди ну
Вла ди мир Ба тез.

Пре ма ре чи ма Ми ше Сто ја -
но ви ћа, јед ног од ау то ра овог
про гра ма, ње го вом ти му је ве -
о ма дра го што су над ле жни у
АП Вој во ди ни са гле да ли зна -
чај овог про јек та и пру жи ли
нео п ход ну по др шку. Циљ је да
оби ђу што ви ше гра до ва у Вој -
во ди ни и да одр же ве ли ки број
ра ди о ни ца јер, ка ко ка же, те -
ма про јек та је ве о ма озбиљ на
и мла ди су за ин те ре со ва ни да
чу ју не што ви ше и про ши ре
сво ја са зна ња о дру штве ним
мре жа ма. На кра ју, Ста но је вић
је ис та као да му је ука за на ве -
ли ка част јер су го сти на пре -
да ва њу би ли олим пи јац Вла -
ди мир Ба тез и гра до на чел ник
Пан че ва Са ша Па влов.

Све тла и там на стра на
Пан че вач ки сред њо школ ци би -
ли су у при ли ци да се упо зна ју
са исто ри јом раз во ја свет ске
гло бал не мре же, али и да се
су о че са опа сно сти ма ко је до -
но се дру штве не мре же и ко ри -
шће ње по пу лар них апли ка ци -
ја за ко му ни ка ци ју. О ак ту ел -
ној те ми го во рио је Зо ран Тр -
де нић, члан удру же ња „Е-си -
гур ност” и ИТ ме на џер у ком -
па ни ји НИД „Но во сти”. Он је
кроз че ти ри сег мен та (ко му -
ни ка ци ја љу ди, ма ни пу ли са ње

У ор га ни за ци ји Срп ске пра -
во слав не цр кве не оп шти не
Пан че во – Цен тар, у не де љу,
27. ја ну а ра, у Кул тур ном цен -
тру је одр жа на Све то сав ска
ака де ми ја. 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, у
име до ма ћи на, Цр кве не општине

Пан че во, го сте и зва ни це је
по здра вио про то је реј-ста вро -

фор Ра до слав Ми ла но вић. Он
је ука зао на то да нас је Све ти
Са ва на у чио пра вој ве ри, исти -
ни, до сто јан ству, љу ба ви бож -
јој и да во ли мо бли жње сво је.

Ово го ди шњу бе се ду „Све ти
Са ва и ми” го во рио је про то је -
реј-ста вро фор др Љу бо мир Сто -
ја но вић. У њој је он под се тио
при сут не на лик и де ло пр вог

срп ског про све ти те ља. Ука зао
је на то да при ча о Св. Са ви и
на ма тра је ви ше од 800 го ди на
и да је Раст ко Не ма њић, син
ве ли ког жу па на, при мер чо ве -
ка ко ји је ве ру сте као, а не на -
сле дио. Са ва ни је тра жио след -
бе ни ке, ни ти је он, пре ма ре -
чи ма про то је ре ја-ста вро фо ра

др Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа,
ство рио све то са вље. Ис та као је
у сво јој бе се ди да је Са ва по -
ди гао Хи лан дар за нас и да све
што је ра дио – а мно го то га је
оста вио свом ро ду – чи нио во -
ђен му дро шћу да чо век мо ра
да де ла, а не да се ди скр ште -
них ру ку.

У пу ној са ли Кул тур ног цен -
тар Пан че ва 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 Ми ро слав Жу -
жић, као до ма ћин про гра ма, и
Го ри ца По по вић, пр ва ки ња
„Ате љеа 212”, хо ро ви Пан че вач -
ког срп ског цр кве ног пе вач ког
дру штва, ан сам бли КУД-а
„Стан ко Па у но вић” и по ла зни -
ци њи хо ве шко ле фру ле и Вера

Ко ља ја, уче ни ца дру гог раз ре -
да основ не шко ле и по ла зни ца
Шко ле глу ме На та ше Ба лог.

Го сти су би ли у при ли ци да
чу ју ве ли ки број хор ских из -
вед би по све ће них Све том Са -
ви и сти хо ве углед них срп -
ских пи са ца о пр вом срсп ком
про све ти те љу, као и да ужи -
ва ју у тра ди ци о нал ним фол -
клор ним игра ма и на род ним
ме ло ди ја ма.

Ове го ди не су Дан Све тог
Са ве обе ле жи ле и мно ге основ -
не и сред ње шко ле у на шем
гра ду и окол ним ме сти ма –
иа ко је тог да на би ла не де ља.
Основ ци ма и њи хо вим ро ди -
те љи ма ни је би ло те шко да,
пре тра ди цо нал ног не дељ ног
руч ка, за јед но про ше та ју до
сво јих шко ла и да на тај на -
чин по ка жу по што ва ње пре ма
ли ку и де лу пр вог срп ског про -

све ти те ља. За тај дан ма ли ша -
ни су при ре ди ли бо гат и за -
ни мљив кул тур но-умет нич ки
про грам по све ћен Светом Са -
ви. Кроз пе сму, при чу и ре ци -
тал мла ди на ра шта ји су, у са -
рад њи са сво јим на став ни ци -
ма, још јед ном пре не ли ја сну
по ру ку да су пи сме ност и обра -
зо ва ње ве о ма ва жни за сва ког
од нас.

Да под се ти мо, све шко ле од
1840. го ди не, не ра чу на ју ћи
па у зу у до ба на кон Дру гог свет -
ског ра та, ра зним при ред ба -
ма и дру гим при го да ма сва -
ког 27. ја ну а ра обе ле жа ва ју се -
ћа ње на јед ног од нај зна чај -
ни јих срп ских ве ли ка на – Све -
тог Са ву.

Не тре ба да се 
пла шимо свет ске 
гло бал не мре же, али
мо рамо да бу демо
ве о ма опре зни и 
не по вер љи ви пре ма
не по зна тим ли ци ма.

секре та ри ја та за омла ди ну и
спо рт и та ко омо гу ћи ли да ђа -
ци Ма шин ске шко ле Пан че во
и Елек тро тех нич ке шко ле „Ни -
ко ла Те сла” про ду бе сво ја са -
зна ња у обла сти ин тер нет ко -
му ни ка ци је и без бед но сти.
Ка ко је ре као, наш град је по -
ка зао да је на шој за јед ни ци ве -
о ма ста ло до сво је омла ди не, а
же ља Се кре та ри ја та је да зајед -

ти неј џе ри ма, све тла и там на
стра на дру штве них мре жа и
ка ко до без бед не елек трон ске
ко му ни ка ци је), на за ни мљив и
ве о ма ди на ми чан на чин, спро -
вео уче ни ке Елек тро тех нич ке
шко ле „Ни ко ла Те сла” и Ма -
шин ске шко ле Пан че во кроз
тзв. сај бер мин ско по ље.

У не ко ли ко на вра та ука зао
је сред њо школ ци ма на то да
не тре ба да се пла ше свет ске
гло бал не мре же, али да мо ра ју
да бу ду ве о ма опре зни и не по -
вер љи ви пре ма не по зна тим ли -
ци ма ко ја кри ју иден ти тет и
под се тио их да во де ра чу на, да
не ма ни пу ли шу са др жа ји ма на
ин тер не ту, јер због то га мо гу
да сно се озбиљ не за кон ске и
ма те ри јал не санк ци је услед кр -
ше ња ја сно де фи ни са них за ко -
на. Ин те ре сант на те ма одр жа -
ла је па жњу уче ни ци ма пре ко
сат вре ме на, иа ко је би ло пла -
ни ра но да ра ди о ни ца тра је је -
дан школ ски час.

На кра ју, по за вр шет ку пре -
зен та ци је, уче ни ци су упу ти ли
ве ли ки број пи та ња Зо ра ну Тр -
де ни ћу, на ко ја је он стр пљи во
од го ва рао, што ја сно го во ри да
је ова те ма ве о ма за ни мљи ва
сред њо школ ци ма и да је пру -
жа ње по др шке ти му ко ји ре а -
ли зу је овај про грам пун по го -
дак По кра јин ског се кре та ри ја -
та за омла ди ну и спо рт.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ста ре ње ко же је по ве за но с
про ме ном тки ва и сма ње њем
спо соб но сти ће ли ја да се ре -
ге не ри шу. Као по сле ди ца то -
га, до ла зи до гу бит ка ела стич -
но сти тки ва, сма њу је се мо -
гућ ност ве зи ва ња во де у тки -
ву, ре про дук ци ја тки ва ни је
ви ше та ко ефи ка сна као у мла -
до сти. Хе миј ским и ен зим -
ским ок си да ци ја ма на ста ју
сло бод ни ра ди ка ли, ко ји убр -
за ва ју про цес ста ре ња и ко ји
су нај од го вор ни ји за ста ре ње.
Да би смо укло ни ли сло бод не
ра ди ка ле, тре ба да у ор га ни -
зам уно си мо ан ти ок си дан се.

Ре ак ци је ко је до во де до то -
га да про те и ни, ко ла ген и
про те о гли ка ни из гу бе сво ју
би о ло шку функ ци ју, узро ку -
ју про ме ну струк ту ре мем -
бра не и сма ње ње ја чи не и

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

Успо ри те ста ре ње

Скло ни ште

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са свим јед но став ни за при пре му и вр ло уку сни хлеп чи ћи са си ром

не мо гу да вам се не до пад ну. У ан тич ком Ри му ко ри сти ли су их као

об ред не хлеп чи ће и као по ну ду бо го ви ма. За њи хо ву при пре му до -

вољ но је све га не ко ли ко са сто ја ка ко је углав ном сви има мо у ку ћи,

та ко да се већ за по ла са та мо гу на ћи на ва шем сто лу.

Са стој ци: 400 гра ма ме ког си ра (ри ко та), 100 гра ма пше нич ног

или ин те грал ног бра шна, јед но ја је и ма ло со ли (по уку су).

При пре ма: Из ме шај те сир, бра шно и ја је, па до дај те со ли по уку -

су. Из јед на чи те сме су и вла жним ру ка ма об ли куј те лоп ти це. Бла го

их при ти сни те та ко да до би ју об лик по га чи ца и по ре ђај те их на плех

пре ко па пи ра за пе че ње. Ни је по треб но пре ма зи ва ти хлеп чи ће и

мо гу се од мах пе ћи.

Рер ну мо же те прет ход но за гре ја ти на 200 сте пе ни, а хлеп чи ће

пе ци те око 20 ми ну та да се фи но за ру ме не. Мо же те их по слу жи ти

за до ру чак уз не ки на маз по же љи.

На по ме на: У те сто за хлеп чи ће мо же те до да ти сец ка не ма сли не

или за чин ско би ље по же љи, а по себ но ће би ти де ко ра тив ни ако у

сва ки ути сне те по ли стић све жег ло во ра. Уме сто ма лих по га чи ца

мо же те об ли ко ва ти и ве ћу ле пи њу, са мо у том слу ча ју ма ло про ду -

жи те вре ме пе че ња. При јат но!

Овај, као и мно ге дру ге сјај не рецеп те може те про на ћи на бло гу 

„La cuisine creative”, који се нала зи на адре си kuhinjica-mignone.blog spot.rs.

Пи ше: Лана Белић

Ли бум – хлеп чи ћи 
из Пом пе је

затег ну то сти ко же. Ка ко би -
смо убла жи ли фи зи о ло шки
про цес ста ре ња ко же и пре -
ве ни ра ли пре ра но ста ре ње
под ути ца јем не га тив них фак -
то ра ко ји де лу ју из спо ља -
шње сре ди не (УВ зра че ње,
ае ро за га ђе ња, пу ше ње...), по -
треб на је при ме на ко зме то -
те ра пиј ских пре па ра та ко ји
са др же ан ти ок си дан се. Ме -
ђу њи ма су: ви та мин Ц, та -
ни ни, се лен, ко ен зим Q10,
Л-глу та ти он и дру ги.

Сви ови ан ти ок си дан си мо -
гу се уно си ти орал но у ви ду
су пле ме на та, по пре по ру ци
ле ка ра или фар ма це у та. Нај -
бо ље је кон зу ми ра ти их пу -
тем све же и здра ве хра не. Од
ве ли ког је зна ча ја и здрав од -
нос пре ма свом те лу, ко ји се
огле да у ре дов ном ве жба њу
и сва ко днев ној не зи. Не га ко -
же у кућ ним усло ви ма под -
ра зу ме ва ре дов ну упо тре бу
до брих кре ма, ма ски и се ру -
ма. У ко зме тич ком са ло ну
мо же те се би при у шти ти трет -
ма не ли ца за хи дра та ци ју
(ки се о ник, хи ја лу рон), под -
мла ђи ва ње (ме зо те ра пи ја,
РФ...) и пре вен ци ју ста ре ња
(би о ло шки трет ма ни, воћ не
ки се ли не...). У са ло ну мо же -
те не го ва ти и це ло те ло ре -
лакс ма са жа ма, ан ти це лу лит
про гра ми ма и лим фном дре -
на жом. То су ујед но и од лич -
ни на чи ни за де ток си ка ци ју
це лог ор га ни зма.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви се по не кад
осе ћа мо сла бо, не за шти ће но
и пре ви ше из ло же но хлад -
ним уда ри ма соп стве них раз -
о ча ра ња и не ре ал них оче ки -
ва ња. По тре ба да се скло ни -
мо од сва ко дне ви це, од дру -
гих и од се бе, ра сте с вре ме -
ном про ве де ним на ве тро -
ме ти ни по ти ски ва них, не по -
жељ них и бол них емо ци ја.
Што ду же из ла же мо се бе по -
сле ди ца ма, узрок не во ље по -
ста је ско ро не ви дљив, јер смо,
вр те ћи у ми сли ма сво ју по -
вре ђе ност, страх и раз о ча ра -
ње у дру ге, уве ћа ва ли лич ну
пат њу и не моћ да се од у пре -
мо иза зо ви ма.

Кад нам по не ста не сна ге
за бор бу, оста је је ди но бег од
про га ња ју ћих и све ве ћих не -
во ља. Исти на је, ме ђу тим, да
ће нас суд би на до че ка ти баш
на оној ста зи ко ју смо ода -
бра ли да би смо по бе гли од
ње. Бе жа ње од на ку пље них
стра хо ва, не ми ра и огор че -
но сти тре ба јед ном да ста не,
као и уза луд на, ду го трај на
бор ба са соп стве ним ве тре -
ња ча ма ко је ме љу хра брост
по треб ну за су о ча ва ње са иза -
зо ви ма на жи вот ној ста зи,
пре тр па ној бе сом и пре ве -
ли ким оче ки ва њи ма и од се -
бе и од дру гих.

По сте пе но пра ви мо емо -
тив ни вул кан, ко ји је пре пун
уси ја ног бе са, бри га и ло ших
оче ки ва ња. Тре ну так ка да
осе ти мо пр ве упо зо ра ва ју ће
по тре се из ду би не свог би ћа,
пра во је вре ме да по тра жи -
мо скло ни ште. Пре ко по треб -
ну си гур ност и за шти ту мо -
же мо про на ћи са мо све сним
от кло ном од емо тив ног клуп -
ка у ко је смо се умр си ли.

Моћ да за у ста ви мо ми сли
ко ји ма бло ки ра мо љу бав,
усту па ју ћи ме сто не си гур но -
сти, са мо је у на шим ру ка -
ма. Узрок свих на ших не во -
ља је зна че ње ко је смо да ли
не ком по ступ ку или до га ђа -
ју у од но су на се бе.

Пра вље ње скло ни шта тра -
је углав ном оно ли ко ду го ко -
ли ко је тра ја ло и фор ми ра -
ње вул ка на пре пу ног емо тив -
не ла ве бе са, спрем ног да
сва ког ча са екс пло ди ра. Не
по сто ји на гло ко че ње ко је би
да ло бр зу про ме ну и осе ћај
са мо по што ва ња и љу ба ви
пре ма се би. Са мо рет ки до -
би ју при ли ку да се опо ра ве
од ра за ра ју ће еруп ци је ту ге,
без на ђа и стра ха или од по -
сле ди ца на глог ко че ња на
жи вот ној ста зи.

По тре бу за скло ни штем
има мо сви. Увек је при сут на
ми сао о не ком ег зо тич ном
ме сту, до бро вољ ној изо ла ци -
ји од љу ди, ду гом од мо ру,
али то је са мо при вид си гур -
но сти и с по врат ком у сва ко -
днев ну ру ти ну по тре си се на -
ста вља ју. Све сни от клон од
бу ке и из лу ђу ју ћег рит ма сва -
ко дне ви це је пр ви ко рак ка
без бед ном. Не ко ли ко пре див -
них тре ну та ка ти ши не, ко је
по кло ни мо се би сва ког да на,
пред ста вља те мељ за нај си -
гур ни је скло ни ште на све ту.
Оно се на ла зи уну тар нас са -
мих, у не жном за гр ља ју соп -
стве ног би ћа ко је смо ве о ма
ду го за по ста вља ли. По сто ји
са мо је дан на чин за пра вље -
ње скло ни шта и осе ћај си -
гур но сти у соп стве ној ко жи.
Јед ном на пра вље но, скло ни -
ште оста је увек до ступ но уто -
чи ште у ко је мо же мо да оде -
мо у сва ком тре нут ку, са мо
за то што смо та ко иза бра ли.
С вре ме ном нам от клон од
ири ти ра ју ћих до га ђа ја и по -
сту па ка дру гих по ста је на ви -
ка и лич но скло ни ште се пре -
тва ра у из вор не пре су шне жи -
вот не енер ги је ко ја рас плам -
са ва љу бав у на ма.

Пра ви ти вул кан бе са или
скло ни ште ми ра – од лу ка је,
као и увек, на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

По чи ње да ра ди 
апа рат за ЕМНГ

На про ле ће 
пре се ље ње на пр ви
спрат Ин тер ног

Нај ве ћи про блем 
не до ста так ка дра

Об на вља ње опре ме у пан че вач -
кој Оп штој бол ни ци на ста вље -
но је и у ја ну а ру, а овог пу та
но ви апа рат за елек тро ми о не -
у ро гра фи ју (ЕМНГ) до би ла је
слу жба не у ро ло ги је.

За хва љу ју ћи овом но вом уре -
ђа ју нај но ви је ге не ра ци је, па -
ци јен ти ко ји ма је нео п ход но
ис пи ти ва ње елек трич не ак тив -
но сти ми ши ћа и не ра ва, са да
ви ше не ће мо ра ти да од ла зе у
Бе о град или Ко вин ка ко би оба -
ви ли тај пре глед.

Бр жа ди јаг но сти ка

Ка ко је на ја вио прим. др Рас -
ко Гу бе ри нић, спе ци ја ли ста
не у роп си хи ја тар и на чел ник
слу жбе не у ро ло ги је, на но вом
уре ђа ју ће ра ди ти два ле ка ра,
а пре гле ди ће по че ти чим они
про ђу од го ва ра ју ћу обу ку за
ру ко ва ње овом мо дер ном
маши ном.

– Елек тро ми о не у ро гра фи ја
је елек тро ди јаг но стич ка ме то -
да ко ју је нај че шће нео п ход но
ура ди ти код мла ђих рад но ак -
тив них осо ба код ко јих се ја -
вља ју про бле ми с ди ску си ма.
Ве ли ки број љу ди да нас оба -
вља те шке фи зич ке по сло ве ко -
ји зах те ва ју це ло днев но оп те -
ре ће ње кич ме, па се че сто де -
ша ва да ди скус пук не. Уз по -
моћ ЕМНГ ме то де ми мо же мо
бр зо да по ста ви мо ди јаг но зу,
од но сно да уста но ви мо да ли
по сто ји по вре да пе ри фер ног
нер вног си сте ма или пак да ди -
јаг но сти ку је мо не ка обо ље ња

НО ВИ НЕ У ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ

СТИ ЖУ БО ЉИ ДА НИ И ЗА НЕ У РО ЛО ГИ ЈУ

и по вре де мо жда них не ра ва
или кич ме них са крал них ко -
ре но ва – об ја снио је Гу бе ри -
нић.

Бо љи да ни за оде ље ње Не у -
ро ло ги је, јед но од оде ље ња Оп -
ште бол ни це ко је тре нут но
функ ци о ни ше у мо жда нај те -
жим усло ви ма, до ла зе на про -
ле ће, ка да се оче ку је за вр ше -
так ре кон струк ци је Ин тер ног
бло ка.

Уско ро ве ћи про стор
– За ме сец или два на ше оде -
ље ње ће, за јед но с Груд ним,
би ти пре се ље но на пр ви спрат
но вог Ин тер ног, чи ја се ре кон -

струк ци ја при во ди кра ју. Тре -
нут но ко ри сти мо део про сто -
ри ја Ин фек тив ног оде ље ња и
рас по ла же мо са све га се дам -
на ест по сте ља: че тр на ест за не -
по крет не и три на спра ту, за
по крет ни је па ци јен те. Ми, ме -
ђу тим, на го ди шњем ни воу
има мо и по че ти ри сто ти не па -
ци је на та и де ша ва се да и па -
ци јен те ко ји ни су по крет ни, уз
по моћ чла но ва њи хо вих по ро -
ди ца и на шег осо бља, по ди же -
мо у не ку од по сте ља на спра -
ту, а не рет ко, уз са гла сност ме -
наџ мен та, рас по ре ђу је мо па -
ци јен те и по дру гим одељењима

ЗА ЖЕ НЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Да се њихов глас јаче чује
Два пан че вач ка удру же ња –
„FemPlatz” и Жен ска ми ров на
гру па Пан че во (ЖМИГ), уз по -
др шку ор га ни за ци је „UN Wo-
men” у Ср би ји, пр ви пут у на -
шој зе мљи ре а ли зу ју ва жан про -
је кат: „Мен тор ски про грам за
же не са ин ва ли ди те том”. Ре а -
ли за ци ја про јек та по че ла је у
сеп тем бру про шле го ди не и
тра ја ће до ју на, а ове ак тив но -
сти део су про гра ма „Ау то но -
ми ја, глас, уче шће осо ба са ин -
ва ли ди те том”, чи ји је циљ
оства ри ва ње пра ва и ус по ста -
вља ње но вог на чи на осна жи -
ва ња же на са ин ва ли ди те том
кроз вр шњач ку по др шку.

У про те клих не ко ли ко ме се -
ци ода бра не су мен тор ке ко је
ће уче ство ва ти у ре а ли за ци ји
про јек та и спро ве де на је њи -
хо ва обу ка за рад с мен то ри на -
ма. Ка ко ка жу уче сни ци про -
јек та, мен тор ке су би ра не и ди -
рект но по зи ва не на осно ву свог
„ми ну лог ра да”, од но сно на
осно ву ак ти ви зма ко ји су по -
ка за ле на уна пре ђи ва њу по ло -
жа ја и ви дљи во сти же на са ин -
ва ли ди те том у Ср би ји. Ода бра -
не су Алек сан дра Ар сов ска,
Алек сан дра То ма ше вић, Бо ја -
на Па вло вић Јо ва но вић, Љи -
ља на Стев ко вић, Љу би ца Ча -
вић, Ми ле са Ми лин ко вић, Ми -
ли ца Кне же вић, Оли ве ра Ил -
кић, Свје тла на Ти мо тић и Та -
тја на Стој шић Пет ко вић. Оне
ће кроз овај про грам ак тив но
уче ство ва ти на про на ла же њу
од го во ра за кон ти ну и ра но уна -
пре ђи ва ње по ло жа ја же на са
ин ва ли ди те том у Ср би ји.

Обу ка за мен тор ке одр жа на
је кроз два мо ду ла у но вем бру
и де цем бру, у Бе о гра ду и Новом

Са ду, а одр жао ју је тре нер ски
тим ко ји су чи ни ле Пан чев ке
Би ља на Ја њић, Ко са на Бе кер и
Ма ри ја на Јо вић.

Ка да је реч о про јект ним ак -
тив но сти ма на ја вље ним за пред -
сто је ћи пе ри од, нај пре је у пла -
ну одр жа ва ње ре ги о нал них са -
ста на ка у не ко ли ко гра до ва у
Ср би ји, у окви ру ко јих ће про -
грам би ти пред ста вљен ор га -
ни за ци ја ма ци вил ног дру штва
и ши рој јав но сти. Та ко ђе, од
фе бру а ра до мар та би ће отво -
рен кон курс за мен то ри не, а
мен тор ке ће кре и ра ти лич ни
план по др шке за мен то ри не у
скла ду са зна њи ма и ве шти на -
ма у од ре ђе ним обла сти ма. Од
мар та до ју на би ће спро ве де на
мен тор ска по др шка ко ја под -
ра зу ме ва рад и ко му ни ка ци ју
мен тор ки с мен то ри на ма.

Ина че, удру же ње гра ђан ки
„FemPlatz” ра ди у обла сти за -
шти те од дис кри ми на ци је и
оства ри ва ња пра ва же на и де -
вој чи ца из ви ше стру ко мар ги -
на ли зо ва них гру па, а Жен ска
ми ров на гру па Пан че во (ЖМИГ)
од 2001. го ди не раз ви ја и афир -
ми ше кул ту ру ми ра и не на си -
ља и род ну рав но прав ност. Ка -
ко ис ти чу у овим удру же њи ма,
„Мен тор ски про грам за же не са
ин ва ли ди те том” тре ба да обез -
бе ди плат фор му за ја ча ње гла -
са, уче шћа и ау то но ми је же на
са ин ва ли ди те том у од лу чи ва -
њу у свим обла сти ма.

бол ни це. Тај про блем ће би ти
пот пу но ре шен, ка да се бу де -
мо пре се ли ли, бу ду ћи да је у
но вом про сто ру за слу жбу не -
у ро ло ги је пла ни ра но из ме ђу
30 и 35 кре ве та – ис та као је
Гу бе ри нић.

Он је до дао и да се раз ми -
шља о то ме да се на оде ље њу
не у ро ло ги је обез бе ди и је ди -
ни ца ин тен зив не не ге за мо -
жда не уда ре, ка ко би мо гли да
се збри ња ва ју и та кви па ци -
јен ти уме сто да се они ша љу
за Бе о град, као што је то са да
слу чај. На не у ро ло ги ји пла ни -
ра ју и мо дер ни за ци ју оста ле
опре ме, бу ду ћи да су и ул тра -
звук и апа рат у ка би не ту за
ЕЕГ до тра ја ли.

До бра са рад ња
– Ипак, чак и ка да се пре се -
ли мо у ве ћи про стор и об но -
ви мо опре му, наш нај ве ћи про -
блем оста ће не до ста так за по -
сле них. Тре нут но на оде ље њу
ра ди шест ле ка ра, ко ји ујед но
оп слу жу ју и на шу стал ну ам -
бу лан ту у Спе ци ја ли стич ком
цен тру. Две мла де ко ле ги ни -
це су на спе ци ја ли за ци ји. На
про ле ће нам сти же јед на од
њих, али је ујед но је дан ко ле -
га на ја вио свој од ла зак у то
вре ме. Са овим бро јем љу ди
те шко по кри ва мо де жур ства,
али и тај про блем ће мо пре -
ва зи ћи уз по моћ ме наџ мен та
– за кљу чио је Гу бе ри нић.

На чел ник не у ро ло ги је под -
се тио је на то да чи та ва бол ни -
ца оте жа но функ ци о ни ше у по -
след њих го ди ну и по да на због
ре кон струк ци је Ин тер ног оде -
ље ња и за хва лио је па ци јен ти -
ма и њи хо вим по ро ди ца ма на
раз у ме ва њу и до број са рад њи.
Он је апе ло вао на њих да се
стр пе до про ле ћа, ка да ће не у -
ро ло ги ја ко нач но осва ну ти у
но вим про сто ри ја ма уз ква ли -
тет ни је усло ве и за ди јаг но сти -
ку и за сме штај и ле че ње.

Ускоро модернизација остале опреме



Ако вам ка -
жем шта се
де си ло те но -
ћи у Је ка те -
рин бур гу, мо -
ра ћу да рас -
пле тем пам -
ће ње – сва
ње го ва за мр -
ше на клуп ка
– и спу стим
вам га на
длан. Би ће то
и дар и про -
к л е т  с т в о .
При зна ње ко -
је ми мо жда
ни ка да не ће -
те опро сти ти.
Је сте ли спрем ни на то? Мо -
же те ли да при ми те на длан
ову исти ну и не здро би те је
као сви оста ли? Али и ви сте

се, као и
мно ги дру -
ги то ком го -
ди на, си гур -
но пи та ли:
је сам ли ја
за и ста Ана -
ста си ја Ро -
ма но ва? Во -
ље на кће р -
ка? Обо жа -
ва на ико на?
Ру ска ве ли -
ка кне ги ња?
Или сам
пре ва рант?
Ва ра ли ца?
Л а  ж о в ?
Кра дљи ви ца

ту ђег на сле ђа? На ва ма је да
од лу чи те, на рав но. Не бро је -
ни су већ из ре кли сво ју пре -
су ду. Са да је на вас ред.

ДРУШТВО
Петак, 1. фебруар 2019.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас да ли има -
те по тре бу да стал но ис пу -
ња ва те не чи ја оче ки ва ња.
„Пан че вац” и из да вач ка ку -
ћа „Вул кан из да ва штво” при -
пре ми ли су по је дан при ме -
рак књи ге „Џу ли јет” за два
на ша чи та о ца или чи та тељ -
ке ко ји су нај кре а тив ни је од -
го во ри ли на то пи та ње.

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

„Ја стал но ис пу ња вам не -
чи ја оче ки ва ња, а не мам ни
по тре бу ни же љу за тим.”
063/1815...

„Имам и то ме ску по ко -
шта. Имам по тре бу да ис пу -
ним сво ја оче ки ва ња ко ја се
од но се кон зу ми ра ње сла до -
ле да, пи та, чо ко ла да, па сте
и ра зних си ре ва. Па ем ко -
шта па ра, ем жи ва ца кад ста -
нем на ва гу.” 064/1279...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -

а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње да ли су има ли не ку по -
гре шну осо бу за ко ју су ми -
сли ли да је пра ва. Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Го спо дин По гре шни”
Мир ја не Бо бић Мој си ло вић.

То из да ње мо ћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Се ку лић”
у „Авив пар ку”, од на ред ног
утор ка, пре у зму ау то ри сле -
де ћих од го во ра:

„Ех, да је ба рем би ла јед -
на по гре шна осо ба у мом жи -
во ту, би ло би до бро. Би ле су
три. И за сва ку ми се чи ни ло
да је пра ва, а оно по гре шна
ди би дус.” 063/3879...

„Да, то ли ко сам ми сли ла
да је по гре шна осо ба пра ва,
да сам на кра ју по гре шна
осо ба ис па ла ја.” 063/8932...

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

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 6. 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: „Да
ли сте ви има ли не ку по гре шну осо бу за ко ју сте ми сли ли да
је пра ва?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Го -
спо дин По гре шни” Мир ја не Бо бић Мој си ло вић. Нај за ни -
мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев -
ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Зва ла се Ха -
на Бојл, али за
љу де из се ла
увек ће би ти
са мо „Де вој ка”
– ко пи ле Ме -
тјуа Тор нто на.
Због су ро во -
сти ко ју је тр -
пе ла од Ме тју -
о ве же не Ен,
по бе гла је из
оче ве ку ће и
по тра жи ла за -
шти ту код Не -
да Ри дли ја,
тр гов ца ко њи -
ма с ко јим се
ра ни је спри ја -
те љи ла, али то ни је по тра ја -
ло. Ка ко је де вој чу рак из ра -

стао у пре ле пу
же ну, по ста ла
је пред мет
жуд ње ло кал -
них мла ди ћа,
па чак и свог
п о  л у  б р а  т а .
Про тив ње не
же ље уда ли су
је за про стог,
по хот ног чо ве -
ка, ло кал ног
ме са ра Фре да,
али Ха на је
свим ср цем на -
ста ви ла да се
бо ри за чо ве ка
ко га је же ле ла:
Не да Ри дли ја,

ко ји ју је обо жа вао и на у чио
је шта су љу бав и страст.

„Де вој ка” 
Ке трин Кук сон

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Ро ма но ва” 
Ари јел Ло хон

Два чи та о ца ко ји до сре де, 6. 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: „Ка -
ко би сте де фи ни са ли са ми се бе?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Ро ма но ва” Ари јел Ло хон. Нај за ни мљи -
ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а
на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -

ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор

мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ску пе по тре бе

ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЛА ШТВО КР ВИ

На ред на ак ци ја 
6. фе бру а ра

Ду ван ски про из во ди
усмр те ви ше од
седам ми ли о на љу ди
сва ке го ди не

У све ту пре ко 
ми ли јар ду љу ди 
пу ши

У Ср би ји се већ ду же од две де -
це ни је сва ког 31. ја ну а ра обе ле -
жа ва На ци о нал ни дан без ду ва -
на ка ко би се јав ност под се ти ла
на штет не ефек те упо тре бе ду -
ва на и из ла га ња ду ван ском ди -
му. Ово го ди шња кам па ња ре а -
ли зо ва на је под сло га ном „За -
шти ти мо се од ду ва на”, а у фо -
ку су су би ле ви ше стру ке по сле -
ди це пу ше ња по здра вље љу ди
и око ли ну, али је ука за но и на
нео п ход ност ја ча ња мул ти сек -
тор ске са рад ње на овом по љу.

Ви ше од ми ли јар ду љу ди у
све ту су пу ша чи, а за ни мљи во
је да ско ро 80% њих жи ви у зе -
мља ма с ни ским и сред њим при -
хо ди ма. У Ср би ји тре нут но пу -
ши око 2,5 ми ли о на од ра слих
ста нов ни ка, а Свет ска здрав стве -
на ор га ни за ци ја про це њу је да
ће пре ко 800.000 са да шњих пу -
ша ча пре вре ме но умре ти уко -
ли ко се не при ме не сна жни је
ме ре кон тро ле ду ва на.

Мла ди за бри ња ва ју
У окви ру обе ле жа ва ња ово го -
ди шњег На ци о нал ног да на без
ду ва на, по себ на па жња је скре -
ну та на но ве иза зо ве у кон тро -
ли ду ва на, а то су нар ги ле и
елек трон ске ци га ре те, по себ но
по пу лар не „за ни ма ци је” ме ђу
мла ди ма.

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 Ин сти тут за јав но здра вље
Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић
Ба тут”, уз по др шку Ми ни стар -
ства здра вља, Ми ни стар ства про -
све те на у ке и тех но ло шког раз -
во ја 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

НА ЦИ О НАЛ НИ ДАН БЕЗ ДУ ВА НА

ПАН ДО РИ НА КУ ТИ ЈА СА 7.500 ХЕ МИ КА ЛИ ЈА

Као што је већ по зна то, због
за кон ских из ме на, до бро вољ -
ни да ва о ци кр ви од сеп тем -
бра про шле го ди не крв ви ше
не да ју у Слу жби тран сфу зи је
Оп ште бол ни це, већ са да тај
ху ма ни чин оба вља ју у про -
сто ри ја ма Цр ве ног кр ста, у
Ули ци Жар ка Зре ња ни на 15,
и то са мо сре дом, од 9 до 
12 са ти.

По ред то га, спро во де се и
ак ци је до бро вољ ног да ва ла -
штва у шко ла ма и ком па ни ја -
ма, а за све њих су са да, уме -
сто Тран сфу зи је, за ду же ни Цр -
ве ни крст и За вод за тран сфу -
зи ју кр ви Вој во ди не. У ово до -
ба го ди не ре зер ве су увек ни -
ске, па За вод ових да на упо р -
но апе лу је на гра ђа не да се
ода зо ву ак ци ја ма да ва ла штва
у сво јим гра до ви ма.

На ред ну при ли ку да да те крв
и та ко не ко ме спа се те жи вот
има ће те у сре ду, 6. фе бру а ра,
од 9 до 12 са ти. У че твр так, 7.
фе бру а ра, би ће ор га ни зо ва не
још две ван ред не ак ци је: од 8.30
до 11.30 у „Пе тро хе ми ји” и од
8.30 до 10.30 у Ва тро га сној ста -
ни ци Пан че во, где ће крв да ти
при пад ни ци ва тро га сно-спа си -
лач ког ба та љо на с ко ман дан -
том Бо ром Мај ки ћем на че лу.

Да ва о ци мо гу би ти све здра -
ве осо бе му шког и жен ског по -
ла од 18 до 65 го ди на уко ли ко
за до во ље ме ди цин ске усло ве и
кри те ри ју ме на кон ла бо ра то -
риј ског и ле кар ског пре гле да.
Раз мак из ме ђу два да ва ња код
му шка ра ца је нај ма ње три ме -
се ца, а код же на нај ма ње че -
ти ри ме се ца.

Д. К.

го ди на, на ре пре зен та тив ном
узо р ку свих шко ла у Ср би ји, по -
при лич но за бри ња ва ју и ука зу -
ју на по тре бу ја ча ња мул ти сек -
тор ске са рад ње с ци љем за шти -
те здра вља мла дих.

Изложеност
дуванском диму узро-
кује бројне озбиљне
болести, као што су
рак плућа, инфаркт
миокарда, мождани
удар, срчана смрт,
астма и друга обоље-
ња дисајних органа.

ОВИХ ДА НА, У ГРА ДУ

Ухап ше ни ди ле ри
При пад ни ци Ми ни стар ства уну -
тра шњих по сло ва у Пан че ву, у
две одво је не ак ци је, ухап си ли
су С. М. (1975) из Бе о гра да и Д.
М. (1990) из Пан че ва, због по -
сто ја ња осно ва сум ње да су из -
вр ши ли кри вич но де ло нео вла -
шће на про из вод ња и ста вља ње
у про мет опој них дро га.

При ли ком пре тре са ку ће Д.
М. про на ђе но је око 89 гра ма
ам фе та ми на, а у ста ну С. М.
око 15 гра ма ам фе та ми на, три

пи што ља и 30 ко ма да му ни ци -
је ра зних ка ли ба ра, па ће про -
тив ње га би ти под не та и кри -
вич на при ја ва за кри вич но де -
ло не до зво ље на про из вод ња,
др жа ње, но ше ње и про мет оруж -
ја и екс пло зив них ма те ри ја.

Осум њи че ни ма је од ре ђе но
за др жа ва ње до 48 са ти и они
ће, уз кри вич ну при ја ву, би ти
при ве де ни над ле жном ту жи -
ла штву у Пан че ву.

С. Т.

ђе, 9% мла дих пу ши нар ги ле, а
њих 6% ко ри сти елек трон ску
ци га ре ту. Шест од де сет са да -
шњих пу ша ча по ку ша ло је да
пре ста не да пу ши у прет ход них
го ди ну да на. Пре ко 70% уче ни -
ка ко ји са да пу ше до ла зе до ци -
га ре та та ко што их ку пу ју 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 ни, њих 82,6% ни је
би ло спре че но да их ку пи због
сво јих го ди на. Охра бру је чи ње -
ни ца да је 82,2% уче ни ка по др -
жа ло за бра ну пу ше ња у за тво -
ре ним јав ним ме сти ма.

Као хе ро ин
По сле ди це упо тре бе ду ва на и
из ло же но сти ду ван ском ди му
те шко да су ико ме не по зна те,
али кад се узме у об зир број
смрт них слу ча је ва на ста лих као
по сле ди ца пу ше ња, чи ни се да
се о све му што је спа ко ва но у
спе ци јал ну Пан до ри ну ку ти ју
за јед но са 20 шта пи ћа ду ва на
ипак не до вољ но че сто и не до -
вољ но ја сно го во ри. Чи ње ни ца
да ду ван ски дим са др жи пре -
ко 7.500 хе ми ка ли ја и хе миј -
ских је ди ње ња, од ко јих је ви -

ше од 70 кан це ро ге но, не спре -
ча ва тре ћи ну пу но лет них гра -
ђа на Ср би је да сва ко днев но по -
пу ше ба рем јед ну ци га ре ту.

Из ло же ност ду ван ском ди му
узро ку је број не озбиљ не бо ле -
сти, као што су рак плу ћа, ин -
фаркт ми о кар да, мо жда ни удар,
ср ча на смрт, аст ма и дру га обо -
ље ња ди сај них ор га на. На рав -
но, из у зет но је ви сок про це нат
ста нов ни ка све сних ових чи -
ње ни ца, но ма ло ко ји пу шач ће
се ла ко од ре ћи те штет не на -
ви ке. Раз лог ле жи у пси хич кој
и фи зич кој за ви сно сти ко ју ци -
га ре те ства ра ју. Да нас је она ја -
ча не го икад и из јед на ча ва се
чак са за ви сно шћу од хе ро и на.

И за то по сто ји об ја шње ње:
ду ван ска ин ду стри ја, на и ме,
ко ри сти све ја че суп стан це у
про из вод њи ци га ре та, па кри -
зе при ли ком пре стан ка пу ше -
ња на ли ку ју они ма ка кве до -
жи вља ва ју ужи ва о ци те шких
дро га. Ипак, то не тре ба да по -
слу жи као из го вор, јер раз ло га
за оста вља ње ци га ре та ипак
има да ле ко ви ше.

Д. Ко жан

Мно го је раз ло га за осло ба ђа ње од ове штет не на ви ке

По ве ре ни штво за из бе гли це
Град ске упра ве Пан че ва оба ве -
шта ва из бе гла ли ца да ће 1. фе -
бру а ра би ти рас пи са ни јав ни
по зи ви за до де лу по мо ћи пу тем
от ку па се о ских ку ћа са окућ ни -
цом и пу тем до де ле сред ста ва
за до хо дов не ак тив но сти.

По зи ви ће би ти об ја вље ни
на огла сној та бли По ве ре ни -

штва и на сај ту Гра да Пан че ва
www.pancevo.rs. За ин те ре со ва -
ни се мо гу при ја ви ти и до би ти
до дат не ин фор ма ци је у кан це -
ла ри ји По ве ре ни штва, на Тр гу
кра ља Пе тра I 2–4, или пу тем
те ле фо на 308-818.

Рок за под но ше ње при ја ва
на јав не по зи ве је 4. март.

Д. К.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

До де ла по мо ћи 
из бе гли ца ма

У окви ру овог ис тра жи ва ња
уста но вље но је да 11% уче ни ка
пу ши ци га ре те (под јед на ко де -
вој чи це и де ча ци), а 37% уче -
ни ка је бар јед ном про ба ло ци -
га ре те, док је њих 43% про ба ло
не ки ду ван ски про из вод. Та ко -
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Страну припремила

Биљана Павловић
Симић

РАЗ ГО ВОР БЕЗ ПО ВО ДА – НА ТА ША ША РИЋ, ДИ ЗАЈ НЕР КА

ИМА НЕ ЧЕГ БО ЖАН СТВЕ НОГ У БО ЈА МА
На та ша Ша рић, ди зај нер ка,
умет ни ца, рад ни ца, за љу бље -
ни ца у мо ду и иде ју. Ово су ре -
чи ко ји ма опи су је се бе, ма да
не мо ра да их из го во ри. Сам
про стор у ко јем ра ди и умет -
ност ко ју стварa, го во ре то уме -
сто ње. Као оства рен и при знат
кре а тор, пре осам го ди на на -
пу сти ла је Пан че во и отво ри ла
ате ље у Бе о гра ду. Ра ди и жи ви
оно што во ли, што је при ви ле -
ги ја хра брих и по све ће них.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шта је ак ту ел но
у твом жи во ту и ра ду?

НА ТА ША ША РИЋ: Тре нут -
но – ег зи стен ци ја. И, не ша -
лим се ка да то ка жем. У на -
шем по слу, али и уоп ште, фо -
кус је на то ме да оно што осми -
сли те и про из ве де те, ус пе те и
да про да те. Упра во смо за вр -
ши ли фо то гра фи са ње про лећ -
не ко лек ци је у сту ди ју код фо -
то гра фа Не бој ше Ба би ћа да бих
мо гла да је пре зен ту јем и пред -
ста вим сво јим кли јен ти ма. Пла -
ни рам да на про ле ће ура дим
ре ви ју или из ло жбу, јед ну ве ћу
ау тор ску ко лек ци ју, јер во лим
да об је ди ним све оно што ме
то ком го ди не ин спи ри ше и да
то пред ста вим у фор ми из ло -
жбе. Углав ном то бу де на „Фешн
ви ку”, с ко јим имам ду го го ди -
шњу, вр ло успе шну са рад њу.

• Ка ко се сна ла зиш у об је ди -
ње ној уло зи ме на џе ра про да је
и умет ни ка?

– Не мо гу да се по хва лим да
сам у то ме баш до бра. Ја је сам
мод ни ди зај нер, али сам пре

ИЗ МУ ЗЕ ЈА – ПА ЈА ЈО ВА НО ВИЋ

Се лид ба „Се о бе Ср ба” 
у Пан че во

• Ко ли ко ти ужи ваш у свом
пу ту?

– Пре све га, мно го во лим
сво ју про фе си ју. По ред по ро -
ди це, мој рад ми је нај ва жни -
ји у жи во ту и то ме мо жда из -
два ја од не ких мо јих ко ле га.
Ја сам пра ви ра до хо ли чар,

• Има ли још но ви на у твом
ра ду?

– Про шле го ди не по кре ну ла
сам ко мер ци јал ну ли ни ју ко -
шу ља, ко ја је вр ло за па же на.
По треб но је вре ме да се ства ри
раз ра де, али не ћу од у ста ја ти
од те иде је. Кли јен ти ма се до -
па да ју, с ла ко ћом их ства рам
и во ле ла бих да се са истом ла -
ко ћом и про да ју. С мно го па -
жње пла ни рам и ра дим ко лек -
ци је, јер се мо ра раз ми шља ти
о про да ји. Во ле ла бих да се
кли јен ти, по тро ша чи, ви ше
окре ну до ма ћем про из во ду, да
це не ква ли тет и кре а тив ност.
Ко лек ци је се ра де у ма лим се -
ри ја ма, це не су вр ло по вољ не,
та ко да куп ци има ју при ви ле -
ги ју да ку пе оно што је уни кат -
но. Оно што мо рам да ка жем и
у че му ни сам ни ма ло скром -
на, је сте да мој рад кра се ин -
ди ви ду ал ност и ори ги нал ност
у иде ји. Про сто све оно што ме
ин спи ри ше пре но сим на сво је
мо де ле и на сво је ко лек ци је.

• Шта је оно што је те би
важно?

– Љу бав је истин ски бит на.
То са да мо жда зву чи као фра -
за, али... Љу бав пре ма по ро ди -
ци, при ја те љи ма, љу бав пре ма
про фе си ји. Ја обо жа вам ово
што ра дим! По треб на је ве ли -
ка по све ће ност и мно го од ри -
ца ња. Али ка да во лиш и жи -
виш то што ра диш, он да и зра -
чиш за до вољ ством, без об зи ра
на то ко ли ко ти жи вот мо же
до не ти и ту ге и бо ла. Не ка ко
та љу бав по сто ји у те би и ти се
ти ме хра ниш. Са мим тим што
ства рам оно што во лим, чи ним
да се и дру ги до бро осе ћа ју.

• Ка да по гле даш у бу дућ ност,
че му се ра ду јеш?

– Увек се ра ду јем и за хва љу -
јем Бо гу што сам здра ва и што
мо гу да ра дим и ства рам. То
ми је ја ко ва жно. Во ле ла бих,
и то ми је на не ки на чин и
циљ, да што ви ше љу ди са зна
за оно што ра дим, да свет бу де
не ка ква ве ли ка га ле ри ја мо јих
кре а ци ја. Же лим да љу ди у оно -
ме што ства рам пре по зна ју ква -
ли тет, иде ју и љу бав, да мо је
мо де ле но се и да у то ме ужи -
ва ју. Мој мо то би био да је

Јед на од нај чу ве ни јих сли ка
срп ске умет но сти – „Се о ба Ср -
ба” Па је Јо ва но ви ћа, ко ја је с
вре ме ном по ста ла истин ска
на ци о нал на ико на, чу ва се у
На род ном му зе ју Пан че во. Ова
чи ње ни ца по зна та је ма хом
сва ком Пан чев цу, ме ђу ко ји -
ма се мно ги мо гу по ди чи ти и
зна њем о исто ри ји ње ног
настан ка.

По во дом обе ле жа ва ња др -
жав но сти и хи ља ду го ди шњи це
до ла ска Ма ђа ра у Па нон ску
ни зи ју, Уга р ска вла да је 1896.
го ди не ор га ни зо ва ла ве ли ку
Ми ле ни јум ску из ло жбу у Бу -
дим пе шти. Циљ из ло жбе био
је, пре све га, да по пу ла ри ше
иде ју угар ског др жав но-на ци -
о нал ног иден ти те та, а цен трал -
ни екс по нат на из ло жби би ла
је исто риј ска сли ка „Ар пад

осни ва ма ђар ску др жа ву” Ми -
ха ља Мун ка чи ја, ура ђе на 1893.
го ди не за но во са гра ђе но зда -
ње угар ског пар ла мен та.

Ње ним из ла га њем се же ле -
ло ука за ти на ве ков но при су -
ство и исто риј ско пра во Ма ђа -
ра на те ри то ри је на ко је је Уга -
р ска пре тен до ва ла у скло пу
двој не мо нар хи је, а део из ло -
жбе под ра зу ме вао је и пре зен -
та ци је оста лих на ро да ко ји су
жи ве ли на ње ном про сто ру.
Схва та ју ћи по ли тич ку по за ди -
ну из ло жбе, Са бор ски од бор
срп ске цр кве с па три јар хом Ге -
ор ги јем Бран ко ви ћем на че лу
ан га жо вао је Па ју Јо ва но ви ћа
да на сли ка мо ну мен тал ну исто -
риј ску ком по зи ци ју на те му Ве -
ли ке се о бе Ср ба под Ар се ни -
јем III Чар но је ви ћем 1690.

На ком де се то ме сеч ног ра да
1896. го ди не на сли ка на је мо -
ну мен тал на исто риј ска ком по -
зи ци ја „Се о ба Ср ба”, ве ли чи не
пре ко два де сет ква драт них ме -
та ра. Иа ко је срп ска јав ност
при ми ла сли ку са оду ше вље -
њем, па три јарх Бран ко вић ни -
је био за до во љан. Он је же лео
сли ку с на гла ше ним иде о ло -
шким тен ден ци ја ма усме ре -
ним на то да се Се о ба пред ста -
ви као вој но ор га ни зо ва на ак -
ци ја, али је ми ли тант ни тон
убла жен при ка зи ва њем уне сре -
ће ног на ро да у збе гу. Па три -
јарх је зах те вао да се де сни део

ком по зи ци је пот пу но пре сли -
ка, а на род за ме ни вој ском.
Сли кар је при стао да пре сли ка
спо р на ме ста, ме ђу тим ни је ус -
пео да сли ку за вр ши на вре ме,
та ко да ни је би ла из ло же на на
Ми ле ни јум ској из ло жби.

Но ва вер зи ја сли ке чу ва се
да нас у згра ди Па три јар ши је у
Бе о гра ду. Пр во бит на сли ка са

ори ги нал ном иде јом Па је Јо -
ва но ви ћа, за хва љу ју ћи ни зу
срећ них окол но сти, али и тру -
ду и уме ћу та да шњих град ских
чел ни ка, пре жи ве ла је све не -
да ће и на шла се у пан че вач ком
На род ном му зе ју, на ра дост и
по нос Пан че ва ца, по што ва ла -
ца исто ри је и умет но сти.

У сво јој књи зи „Се дам де се те
го ди не – у слу жби на род не вла -
сти” Ви то мир Су дар ски по тан -
ко опи су је ка ко се срећ ни слу -
чај „се о бе” чу ве ног плат на Па -
је Јо ва но ви ћа у Пан че во за и -
ста до го дио. Кра јем 1971. го -
ди не пан че вач ки адво кат Бо -
го љуб Ба та Стој ко вић от крио
је да се „Се о ба Ср ба” на ла зи у
Пан че ву, да су пре го во ри о ку -
по ви ни сли ке од стра не Ма ти -
це срп ске из Но вог Са да у то -
ку, али да Пан че во има „пра во

пре че ку по ви не” и да га, уко -
ли ко же ли, мо же ко ри сти ти
при от ку пу. Град ски чел ни ци,
пред во ђе ни Ви том Су дар ским,
убр за но су кре ну ли да сми шља -
ју ка ко да до ђу до нов ца за ку -
по ви ну овог на ци о нал ног бла -
га. „Че шља ли” су град ски бу -
џет тра же ћи став ке ко је не ма -
ју на ме ну, али их ни је би ло.
Мо ра ли су да но вац по тра же
на дру гој стра ни. У су срет им
је иза шла ди рек тор ка „Пан че -
вач ке бан ке” Сла вуј ка Сли јеп -
че вић, с ко јом је до го во ре но
да бан ка одо бри Скуп шти ни
кре дит у ви си ни од два де сет
ми ли о на ди на ра, на ко ли ко је
сли ка про це ње на. Кре дит је
одо брен, сли ка пла ће на, а Љу -
ба Ре љић, та да шњи ди рек тор
пан че вач ког му зе ја, од нео је
„Се о бу Ср ба” у му зеј ски де по.

Ди рек тор Ма ти це срп ске Ми -
ли во је Ни ко ла је вић го ди на ма
је био љут на пан че вач ко ру ко -
вод ство због ово га и, ка ко ка -
жу, па ле су те шке ре чи, па чак
и прет ње. Али „Се о ба” је оста -
ла у Му зе ју. Ка ко је пи сао Ви -
то мир Су дар ски, ку по ви ном
сли ке при ча ни је би ла за вр ше -
на. Два де сет ми ли о на ди на ра
био је та да огро ман но вац, а
про тив Сла вуј ке  Сли јеп че вић,
ди рек тор ке бан ке, под не та је
при ја ва због „за бра не кре ди -
ти ра ња не при вред них ин ве сти -
ци ја”. Ипак, по ли тич ки ути цај

оп штин ског ру ко вод ства био је
та да до вољ но јак да ди рек тор -
ку и „хе рој ски чин” осло бо ди
санк ци ја.

„Се о ба Ср ба” од та да је део
ло кал ног умет нич ког бла га на -
шег гра да. Оста ло је обе ћа ње
да то Ма ти ци срп ској да сли ку
мо же по зај ми ти за из ло жбе.
Оно се и да нас по шту је.

• Шта је мо да? Мо же ли се
де фи ни са ти?

– Ра ни је сам увек го во ри ла
да је мо да са мо умет ност. Да -
нас, ка да смо све до ци ве ли ког
тех но ло шког на прет ка, сма -
трам да је мо да ко му ни ка ци -
ја. С раз вит ком ин фор ма ци о -
них тех но ло ги ја, мо да по ста је
гло бал на и пре ра ста у во де ћу
свет ску ин ду стри ју. С дру ге
стра не, не од у ста јем од то га
да је мо да умет ност, јер нам
она кон стант но про во ци ра ма -
шту. Ве ру јем да је мо да и јед -
но и дру го. Че сто су ме пи та -
ли да ли пра вим ком про мис.
По гре шно је чак и упо тре би ти
тај тер мин, јер шта то у ства -
ри зна чи? Мо да има мно го
ода ја у ко ји ма се игра ју раз не
игре. То су све раз ли чи то сти у
окви ру јед не це ли не. Ле по та
мо де је баш у про ме ни и же -
љи да уне сеш не што но во, уз -
бу дљи во и дру га чи је, што и

све га рад ник. И то је оно што
во лим. Нај ве ћи део ко лек ци је
ре а ли зу јем са ма и за и ста ми је
те шко да одво јим то ли ко вре -
ме на за пре зен та ци ју на дру -
штве ним мре жа ма. А то је ва -
жно. За то се увек на дам да ће
сле де ће го ди не то ра ди ти не ко
уме сто ме не, али на жа лост ни -
шта се у др жа ви не по ме ра на -
бо ље и не олак ша ва нам по сао.
Не ми слим са мо на сво ју про -
фе си ју, већ уоп ште. Би ло ка -
кав рад се у на шој зе мљи те -
шко оба вља, осим ако ни си мо -
жда до бар ри ја ли ти играч. Мо -
рам то да спо ме нем јер то је
да нас у фо ку су. Кре а тив ност и
ум Ср би је су, на жа лост, у за -
пећ ку. Али про сто ми би ра мо
сво је на чи не и пу те ве да се из -
бо ри мо са свим тим. Мо раш да
идеш на пред и да се бо риш за
иде ју, за кре а тив ност, за ле по.

мно го ра дим и то ме ис пу ња -
ва. Ка да кре нем да ства рам,
он да ту сво ју иде ју мо рам да
ис пра тим од по чет ка до кра -
ја. Че сто се на ша лим с при ја -
те љи ма ка ко их за по ста вљам
и ка ко не мам вре ме на за дру -
же ње. Ма ло се ша лим, али ка -
да ра дим ко лек ци ју, за и ста
сам у ка ран ти ну ско ро као
спор ти сти.

• Ка ко ти се ра ђа ју иде је?
– Мо рам при зна ти да сам

као де те. Не ка да се у то ку но -
ћи про бу дим са иде јом, ко ју
од мах и на цр там. Че сто хва -
там бе ле шке. Имам ту сре ћу
да ми је дат та ле нат да сва ку
сво ју за ми сао мо гу са ма и да
ре а ли зу јем. Сло бод но мо гу да
ка жем да сам по ста ла мај стор
за на та и мо де ло ва ње, као и ба -
вље ње мо дом, за ме не је ла ко -
ћа, дра гост ства ра ња.

ме не, као ства ра о ца, чи ни пот -
пу ном.

• Увек си по зи тив на и оп ти -
ми ста?

– Је сам. Иа ко је мо ја игра у
ди зај ну цр но-бе ла. Али ка ко се
ко му ни ка ци ја с кли јен ти ма
про ши ри ла, та ко сам у свој рад
уне ла бо је. У по след ње вре ме
је до ста при сут на ци кла ма. Има
не чег бо жан стве ног у бо ја ма.

потреб но има ти здра вља и сна -
ге да из др жиш сва ис ку ше ња
ко ја жи вот но си, да оста неш
свој и да ства раш ле по ту.
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Из ло жба сли ка у тех ни ци
аква рел пан че вач ке умет ни -
це Је ле не Бад ње вац Ри стић
по ста вље на је у че твр так, 24.
ја ну а ра, у стар че вач кој Га ле -
ри ји „Бо ем”.

Пред пе де се так љу ди нај -
пре је го во рио ди рек тор До -
ма кул ту ре Дар ко Је шић, ко -
ји је ујед но и отво рио до га -
ђај, да би о са мој ау тор ки и о
ње ној сли кар ској тех ни ци
при ча ле ње не ко ле ге Бу до
Слав ко вић и Че до мир Ке сић.

Ина че, Је ле на Бад ње вац
Ри стић је на кон за вр ше ног
еко ном ског фа кул те та сту -
ди ра ла и исто ри ју умет но -
сти, а на ли ков ној сце ни по -
ја вљу је се 1976. го ди не.

Отада је ви ше пу та из ла га ла
што са мо стал но, што као део
гру пе, и уче ство ва ла у ра ду
ра зних ли ков них ко ло ни ја.
До бит ник је број них на гра да
и при зна ња, а члан је Са ве за
удру же ња ли ков них умет ни -
ка Вој во ди не и пан че вач ког
удру же ња „Све ти о ник”.

Из ло жба је ин те ре сант на и
за то што са др жи мно го пан че -
вач ких мо ти ва, а би ће до ступ -
на јав но сти до 24. фе бру а ра.

Ба нат ски Бре сто вац: Пред -
став ни ци Се кре та ри ја та за по -
љо при вре ду Гра да Пан че ва
по се ти ли су се ло и иза шли
на те рен, ка ко би по гле да ли
тра се атар ских пу те ва (два у
„пр вом по љу” и је дан у „дру -
гом”) за ко је се пла ни ра про -
јек то ва ње. Скуп шти на Ме сне
за јед ни це до не ла је од лу ку да
се по ста ви ви део-над зор на
ула зу у се ло и из ла зи ма ка
Ко ви ну и Ду на ву, а тре нут но
се при пре ма до ку мен та ци ја.
Рад ни ци ЈКП-а „Ком брест”
чи сти ли су снег и но ћу.

Ба нат ско Но во Се ло: Еми си -
ја РТС-а „Зна ње –и ма ње” сни -
ма на је прет ход них да на у Но -
вом Се лу. Уско ро на ме сто вр -
ши о ца ду жно сти ди рек то ра
До ма кул ту ре тре ба да бу де
по ста вљен Бо јан Бо ља нац.

До ло во: „До ло вач ка ви на ри -
ја да” по че ће про мо ци јом ви -
на у су бо ту, 2. фе бру а ра, од 9
до 15, на град ској Зе ле ној пи -
ја ци, а већ у уто рак, 5. фе -
бру а ра, од 18 са ти, у До му
кул ту ре на про гра му ће би ти
пре да ва ње из обла сти ви нар -
ства и ви но гра дар ства.

Гло гоњ: Сла ву Све ти Са ва,
по ред шко ле, обе ле жио је и
Дом кул ту ре. У тој уста но ви
у че твр так, 7. фе бру а ра, од
18 са ти, Та ма ра Лу јак про -
мо ви са ће сво ју књи гу „Пу то -
пис и сли ке”, на ста лу за вре -
ме ње ног пу те ше стви ја по Јер -
ме ни ји и Гру зи ји. Оче ку је се
да ће у на ред ним да ни ма Град
Пан че во пот пи са ти уго вор с
фир мом „Ар хи струк тор” из
Ко ви на за кре че ње До ма кул -
ту ре, бу ду ћи је она би ла нај -
по вољ ни ја на тен де ру, а рок
жал бе је ис те као.

Ива но во: У то ку су при пре ме
за тра ди ци о нал ну ма ни фе -
ста ци ју „Дан ма тер њих је зи -
ка”, ко ја ће би ти одр жа на 21.
фе бру а ра.

Ја бу ка: На пр вој ре дов ној сед -
ни ци Скуп шти не Ме сне

заједни це, одр жа ној у че твр -
так, 24. ја ну а ра, усво јен је фи -
нан сиј ски план за 2019. го -
ди ну, као и План јав них на -
бав ки, а иза бра ни су и чла -
но ви по пи сне ко ми си је. Филм
„Так си блуз” би ће при ка зан у
пе так, 1. фе бру а ра, од 18 и
20 са ти, у До му кул ту ре.

Ка ча ре во: У скло пу при пре -
ма за „Сла ни ни ја ду”, ко ја ће
би ти одр жа на од 14. до 17.
фе бру а ра, за вр шен је кон курс
за нај бо ље ка ри ка ту ре на те -
му по ме ну те ма ни фе ста ци је.
Пр ва три ме ста до би ће вред -
не роб не на гра де, а пре о ста -
ли ра до ви би ће из ло же ни.

Омо љи ца: По ред шко ле и цр -
кве, сла ву Све ти Са ва у не де -
љу, 27. ја ну а ра, обе ле жи ла је
ло кал на сек ци ја ло ва ца.

Стар че во: Је ле на Бад ње вац
Ри стић, сли кар ка из Пан че -
ва, из ло жи ла је аква ре ле у
че твр так, 24. ја ну а ра, у га -
ле ри ји „Бо ем”. Но ви од ред
пан че вач ких из ви ђа ча „Цр -
не ро де” као ста ре ши на и
на чел ник во ди ће бив ши и
са да шњи Стар чев ци Леј ла
Жу гић Ма рић и Фи лип Стан -
ко вић, а већ у не де љу, 3. фе -
бру а ра, од 12 са ти, би ће одр -
жан пр ви ме мо ри јал ни ви -
ше бој „Алек сан дар Аца Стан -
ко вић” у шко ли „Ми ка Ан -
тић”, у знак се ћа ња на још
јед ног Стар чев ца. Дру штво
пче ла ра ор га ни зо ва ће пре -
да ва ње Де ја на Те шо ви ћа,
пче ла ра прак ти ча ра из Ба -
нат ског Кар лов ца, о ње го вој
тех но ло ги ји пче ла ре ња, у
сре ду, 6. фе бру а ра, од 18 са -
ти, у све ча ној са ли Ме сне
за јед ни це. 

Петак, 1. фабруар 2019.
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Као и сва ког 27. ја ну а ра, по во -
дом пра зни ка ко ји сла ви Све -
тог Са ву у свим шко ла ма ор га -
ни зу ју се при год не ма ни фе ста -
ци је, на ко ји ма се ода је по што -
ва ње све му што је ура дио пр ви
срп ски про све ти тељ.

Та ко је би ло и у не де љу, ка -
да су кроз пе сму, при чу и ре -
ци тал мла дим на ра шта ји ма
при бли же ни лик и де ло чо ве -
ка ро ђе ног под име ном Раст ко
Не ма њић.

Исто ва жи и за пан че вач ка
на се ље на ме ста, а наш лист је
ис пра тио не ке од тих про сла ва
с мно го ве се лих ма лих ли ца.

Уче ни ци Основ не шко ле „Го -
це Дел чев” у Ја бу ци нај пре су
са сво јим на став ни ци ма при -
су ство ва ли ли тур ги ји у Хра -
му Све тог Или је, а на кон тра -

СЕЛО

ПО ВИ ШЕ ГО ДИ ШЊЕМ ОБИ ЧА ЈУ ШКО ЛЕ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛЕ ДАН СВЕ ТОГ СА ВЕ

ЂА ЦИ С МНО ГО ЉУ БА ВИ О 
ВЕ ЛИ КОМ ПРО СВЕ ТИ ТЕ ЉУ

ЈЕ ЛЕ НА БАД ЊЕ ВАЦ РИ СТИЋ ИЗ ЛА ГА ЛА У

СТАР ЧЕ ВУ

Аква ре ли у „Бо е му”

би ла је по све ће на ве ли ка ну
срп ског про све ти тељ ства и са -
сто ја ла се од дра ма ти за ци ја и
при ча, а ни су из о ста ле ни ре -
ци та ци је и пе сме, у ду ху на -
шег на ро да. О Све том Са ви и
ње го вом ми си о нар ском де лу
го во ри ли су уче ни ци оде ље -
ња IV2, на став ник исто ри је
Са ша По по вић и ве ро у чи тељ

Ср ђан Ша рић. Они су из ве ли
и ма ли све то сав ски квиз, на
ко јем су по ка за ли до бро зна -
ње и за слу же но су на гра ђе ни
ди пло ма ма и књи га ма. Про -
гла ше ни су и нај бо љи на ли -
ков ном кон кур су „Све ти Са ва
ви ђен мо јим ср цем”, а њи хо -
ви ра до ви из ло же ни су на па -
но и ма у са ли.

У Основ ној шко ли „Ак сен -
ти је Мак си мо вић” у До ло ву,
на кон хор ског из во ђе ња „Химне

Све том Са ви”, усле ди ло је обра -
ћа ње в. д. ди рек то ра шко ле Ве -
ри це Сто шић, а по том и мно -
го број ни ре ци та ли уче ни ка

посве ће ни Све том Са ви, као и
ве ли ки број пе са ма школ ског
хо ра, уз по др шку на став ни це
Гор да не Сте фа но вић. По за вр -
шет ку при ред бе у До му кул ту -
ре је одр жа на Све то сав ска ака -
де ми ја, у са рад њи са Срп ском
пра во слав ном цр квом и уз по -
др шку цр кве ног хо ра „Све ти
Алек сан дар Нев ски”.

У ива но вач кој Основ ној шко -
ли „Мо ша Пи ја де” сви за по сле -
ни, уче ни ци и ро ди те љи ужи ва -
ли су у при год ном про гра му ко -
ји су при ре ди ли за ба ви штан ци,
уче ни ци ни жих и ви ших раз ре -
да шко ле, за јед но са сво јим учи -
те љи ма и на став ни ци ма, а у ка -
ча ре вач кој шко ли „Жар ко Зре -
ња нин” ку мо ви су би ли уче ници

оде ље ња III2 учи те љи це Сне -
жа не Мар ко вић, ко ји су спре -
ми ли по слу же ње на ли тур ги ји.

Овај пра зник је обе ле жен и
у но во се љан ској и гло гоњ ској
шко ли.

Ј. Фи ли по вић

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Јабука

Омољица

Качарево

Брестовац

Долово

Иваново

посве ће них ли ку и де лу Све -
тог Саве.

У Стар че ву је у част пр вог
срп ског ар хи е пи ско па, уте ме -
љи ва ча обра зо ва ња и за чет ни -
ка срп ске сред њо ве ков не књи -
жев но сти, при ре ђе но ви ше ин -
те ре сант них са др жа ја.

Дан је по чео од ла ском уче -
ни ка с ве ро у чи те љи цом Ни ко -

ли ном Но ва ко вић на све то сав -
ско бо го слу же ње у Цр кви Све -
тог Пан те леј мо на, док је нешто

и ве се ло. На кон ли тур ги је у цр -
кви, ко јој је при су ство вао и игу -
ман ма на сти ра Риб њак у Цр -
ној Го ри – Про ко пи је, као и
ло мље ња ко ла ча, у че му су уче -
ство ва ли нај у спе шни ји уче ни -
ци свих оде ље ња, по здрав ни
го вор је одр жао ди рек тор шко -
ле Вла ди мир Ри стић, ко ји ће
на че лу те уста но ве би ти и на -

ред не че ти ри го ди не.
Све ча на ака де ми ја, као мо -

за ик деч јих нај леп ших уме ћа,

сво јим вас пи та чи ца ма, та ко ђе
су се по тру ди ла да уве ли ча ју
овај дан, а при ред ба је за вр ше -
на на сту пом ста ри јих раз ре да,
ко ји су из ве ли драм ски ко мад
„По тра га за Све тим Са вом”.
Три де се то ро уче ни ка ре ци то -
ва ло је и у Цр кви Ваз не се ња
го спод њег.

У омо љич кој Основ ној шко -
ли „До си теј Об ра до вић” школ -
ска сла ва је обе ле же на све чано

ка сни је у шко ли све ча ност по -
че ла по здра вом ђа ка пр ва ка, а
на кон из во ђе ња све то сав ске
хим не ди рек тор шко ле Са ша
Та сић је по здра вио при сут не.
Усле ди ло је ре за ње слав ског
ко ла ча, а на ста ви ло се у ду ху
тра ди ци је – хор ским пе сма ма,
ре ци та ци ја ма, дра ма ти за ци јом
тек ста, фол клор ним игра ма из
Ба на та и Ле сков ца.

Са вин дан је обе ле жен и у
Бре стов цу при год ном све ча но -
шћу и при ред бом за уче ни ке,
на став ни ке, ма ме, та те, ба ке и
де ке. Њи ма се пр ви обра тио
ве ро у чи тељ Го ран Кла рић и по -
том је ре зао ко лач с на став ни -
ци ма и уче ни ци ма. На сце ни
су се за тим ни за ле при год не
ре ци та ци је, хор ске пе сме, драм -
ски ске че ви... Де ца при прем -
ног пред школ ског про гра ма, са

ди ци о нал ног де ље ња пе ре ца
одр жа на је при ред ба у До му
кул ту ре.

У про гра му су уче ство ва ли
ђа ци од пр вог до осмог раз ре -
да, а на ступ је обо га ћен и уче -
шћем КУД-а „Ва сил Ха џи ма -
нов”, ко ји се пред ста вио деч -
јом фол клор ном сек ци јом.

Упо ре до с тим у школ ском
про сто ру упри ли че на је и
изложба ли ков них ра до ва

Старчево



Алек сан дра Ми хај ло вић,

про фе сор ка књи жев но сти 

и књи жев ни ца

ФИЛМ: Сва ка ко је мој из -
бор по ве зан са ста њем ду ше.
Као и све на све ту. Да кле,
„Ха чи ко”. Ра ђен по исти ни -
тој при чи. О чо ве ку и псу.
Ви ше о псу. И мо жда ве ћи -
на зна – ра ди се о фил му из
2009. Пас сва ко днев но пра -
ти го спо да ра до же ле знич ке
ста ни це. И до ла зи по сле под -
не да са че ка воз ко јим се он
вра ћа с по сла. И он да вла -
сник уми ре, а он на ред них
де вет го ди на од ла зи и упо р -
но га че ка. Сву да у све ту ужа -
сна љу бав вла да, ре као би
Миљ ко вић. Но раз ми шљам
о ра зли ци из ме ђу чо ве ка и
пса. Раз ми шљам, мо гућ но је,
упра во сто га што наш злат -
ни ре три вер Ели от коп ни са
сво јих је да на ест го ди на. И
стра шно је гле да ти га, спре -
ма ти се за не што што не же -
лиш да бу де. И мо рал но пи -
та ње: да ли на ба ви ти ште -
не? Мо же ли се пас за ме ни -
ти? И на хи ља де ди ле ма –
тач ног од го во ра не ма. Ха чи -
ко је че као сво га го спо да ра.
Ни је га за ме нио дру гим. На -
у чио је љу де ко ји су га гле -
да ли шта је љу бав, на да, по -
жр тво ва ност. И шта зна чи
би ти одан. А ко ме и че му
смо ми, та ко зва ни љу ди,
скло ни за ме на ма сва ко га и
сва че га, ода ни? Иа ко сте
филм од гле да ли, по гле дај те
га на но во. За што Ха чи ко ни -
је на шао но во га го спо да ра?
А сви су га же ле ли. Ако од
ње га не што на у чи мо, мо жда
по сто ји на да да ће нам свет
по ста ти бо љи.
КЊИ ГА: „Че ка ју ћи Го доа”,
Са мју ел Бе кет. И ни ка ко не
при зна јем да смо то већ чи -
та ли. Не по зна се чо век по
књи га ма ко је чи та, већ по
књи га ма ко ји ма се вра ћа. Си -
гур на сам да се сла бо се ћа те,
на при мер, ово га:

ЕСТРА ГОН: Зар не ма мо
ви ше ни ка квих пра ва?

ВЛА ДИ МИР (Сме је сe, али
се на гло трг не као ра ни је!
Исти по кре ти без осме ха):
Сме јао бих се тво јим ре чи ма
кад бих мо гао.

ЕСТРА ГОН: Зар смо из гу -
би ли сво ја пра ва?

ВЛА ДИ МИР (од сеч но):
Рас про да ли смо их.

Све у овој дра ми вр ви од
не до ре че но сти, ди ја ло га ко -
ји се во де, а у су шти ни их
не ма. И ћу та ња, мно го не го -
во ра, па у за. Ми сли ти ни је
нај го ре!
МУ ЗИ КА: Са мо што сам се
вра ти ла из Бе ча. И та мо по -
же ле ла да одем у опе ру. На -
шла сам кар те за „На бу ка”.
По ду го га ни сам гле да ла.
Из во ђе ње, на рав но, бес пре -
кор но. При ча ста ро за вет на.
У пред бо жић не да не. Да ли
и ка да не ве ру је мо, за вр ши -
мо с ве ром? Рас кош ам би -
јен та, гла со ва, ор ке стра. И
на кра ју, краљ ко ји се ка је
због по гре шног из бо ра. И
он да ти ши на, па још ма ло
ти ша ти ши на, па нај ти ша
ко ју сам чу ла. Да би се про -
ло ми ло: „По ђи, ми сли, на
кри ли ма злат ним…” Хор Је -
вре ја је пе вао о сло бо ди. Од -
мах по из во ђе њу у Ита ли ји
при хва ћен је као па три от -
ска хим на. Јер су се по и сто -
ве ти ли с про го ње ним на ро -
дом ко ји во ђа угње та ва. На
Вер ди је вој са хра ни де вет сто
пе ва ча му је ода ло по шту
овом пе смом. Та ко се пра те
ге ни ји. Во ђе као На бу ко, на -
дам се, не. 

КУЛТУРА
Петак, 1. фебруар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРЕ ДА ВА ЊЕ О ИКО НО ПИ СУ

ТЕ О ЛО ГИ ЈА У СКРИ ВЕ НОМ МЕ ХА НИ ЗМУ

Че ка ју ћи Го доа

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс
Пред ста ве

Су бо та, 2. фе бру ар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за де цу „Чу де сна шу ма”.

Из ло жбе

По не де љак, 4. фе бру ар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен -
тра: из ло жба цр те жа у па сте лу „У по тра зи за ра јем” Ма -
ри је Ди ми трић.

Му зи ка

Пе так, 1. фе бру ар, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: му зич ко ве че „Iron Maiden Тribute”.

Сре да, 6. фе бру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: му зич ко ве че по во дом про сла ве ро ђен да на Бо ба
Мар ли ја.

Че твр так, 7. фе бру ар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон церт гру пе „Ле ген де”.

Те мат ски про грам

Че твр так, 31. ја ну ар, 16 са ти, Све ча на са ла На род ног му -
зе ја: про мо ци ја тре ћег ме ђу на род ног збор ни ка Књи жев -
ног клу ба „Про та Ва са Жив ко вић”.

Су бо та, 2. фе бру ар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: ве че фин ске кул ту ре.

Сре да, 6. фе бру ар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о -
те ке: пре зен та ци ја под на зи вом „Суд би на”, гост др Рај ко
Ми јо вић.

Че твр так, 7. фе бру ар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли -
о те ке: про мо ци ја збир ке при по ве да ка „Ве нац за оца” Ве -
сне Ка пор.

У Град ској би бли о те ци Пан че -
во у пе так, 25. ја ну а ра, одр жа -
но је књи жев но ве че на ком је
про мо ви са на пр ва књи га по е -
зи је „Пла ве пе сме не ма ви ше”
Ми ли во ја Јо ва но ви ћа Че сме на.

Ау тор је на са мом по чет ку
про чи тао сво ју пр ву пе сму, ко -
ју је на пи сао у сед мом раз ре ду
основ не шко ле, под на зи вом
„Ју тро”. До са да је сво је пе сме
об ја вљи вао са мо у за јед нич ким
збор ни ци ма ши ром Бал ка на.

Књи гу „Пла ве пе сме не ма
ви ше” чи ни пе де сет се дам пе -
са ма, ко је су по де ље не у че ти -
ри ци клу са. Он се у свом ра ду
ба ви по ро ди цом, ре ли ги јом,
као и под не бљем на ком жи ви.

Збир ка пе са ма је об ја вље на у
из да њу Књи жев ног клу ба „Про -
та Ва са Жив ко вић” из Пан че -
ва. Илу стро вао ју је умет ник
Ба ша Па ли, а ди зајн је ура дио
Ни ко дим Јо ва но вић.

Пе сме из књи ге го во ри ли су
и при ја те љи пе сни ци Алек сан -
дар Син гер Дрн да ре вић из Ћу -
при је, Ми ли вој Фор гић и Је -
ли си је Ли ле Ма рић из Ба нат -
ског Кар лов ца, Дра го слав Лац -
ко вић и Ми лош Ди клић из Пан -
че ва, као и уну ци Не над и Еле -
на. При сут ни су мо гли да чу ју
и де ло ве из ре цен зи је Бо ри са -
ва Бла го је ви ћа, књи жев ни ка из
Ћу при је, ко ји је и дао на слов
овој књи зи.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ ПО Е ЗИ ЈЕ

Пла ве пе сме не ма ви ше
Че твр ти фе сти вал „Moonwalk”
би ће одр жан 15. и 16. фе бру а -
ра у дво ра ни „Апо ло” До ма
омла ди не Пан че во.

Пр ве ве че ри, у уто рак, 15.
фе бру а ра, на сту пи ће је да на ест
бен до ва из Пан че ва и Ср би је.
Од 19 са ти сво је ау тор ске ну -
ме ре пред ста ви ће мла ди бен -
до ви „Шпе на дле” из Бе о гра -
да, „Revenge”, На ђа За рија, Ада

и „Ensi In” из Пан че ва. У 21
сат пу бли ка ће има ти при ли -
ку да слу ша ма ло по зна ти је
бен до ве, као што су „Не ста -
шни Unplugged Night” из Пан -
че ва, „Centipedes” из Ло зни -

це, „Doomsday” из Бе о гра да,
„Ха зел” из Ни ша и „Рам па” из
Пан че ва.

Дру гог да на, у сре ду, 16. фе -
бру а ра, про грам ће по че ти у
21 сат, а на сту пи ће гру пе „Li-
pov Loud” из Бе о гра да, „Zehn
fur Zehn” из Вр ба са, „Го спо -
дин Гор ски” из Оси је ка, „Уј ка
Сенф” из Пан че ва и „Flashpo-
int” из Сен те.

Festival „Moonwalk” на стао
је из кон цер та „Оли ве ру у част”
ко јим се го ди на ма ода ва ла по -
шта пре ра но пре ми ну лом пан -
че вач ком му зи ча ру Оли ве ру
Ме са ро шу.

ФЕ СТИ ВАЛ „MOONWALK”

Два да на до бре му зи ке

Тех ни ке и на чи ни
изра де ико на 

У Шко ли цр та ња До ма омла -
ди не у уто рак, 29. ја ну а ра,
свеште ник Че до мир Ми ло -
савље вић одр жао је пре да ва -
ње о ико но пи су као тех ни ци
сли ка ња.

Он је на са мом по чет ку ис -
та као ко ли ко је цр та ње би тан
пред у слов, али не са мо за ба -
вље ње ико но пи сом већ и мо -
за и ком и ка ли гра фи јом, јер
је у овим обла сти ма нео п ход -
но ја ко до бро по сма тра ти. 
С дру ге стра не, ка ко је об ја -
снио Че до мир Ми ло са вље вић,
важно је до бро по зна ва ти и
ана то ми ју.

– Ру ке и очи су осно ва, јер
има ју сво ју те жи ну, а с по зна -
ва њем ана то ми је онај ко ји сли -
ка мо же то ле по да ускла ди –
ре као је он.

Ве ли ки број при сут них мо -
гао је овом при ли ком да са зна
не што ви ше о под ло га ма на ко -
ји ма је нај бо ље ра ди ти ико ну,
ка кви се све пре ма зи ко ри сте,
ко је вр сте бо ја, али и при род -
них ма те ри ја ла да би се до би -
ли не ки по себ ни ефек ти у из -
ра ди ико не. При сут ни су по -
ста вља ли ин те ре сант на пи та -
ња и до би ли ве о ма пре ци зне

Страну припремила 
Мирјана

Марић

КОН ЦЕРТ БО ЈА НА ТИР МЕН ШТАЈ НА И ВУ КА ДРА ГИ ЧЕ ВИ ЋА

Ве че уз ви о лон че ло и ги та ру
На сце ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва у по не де љак, 28. ја -
ну а ра, одр жан је кон церт кла -
сич не му зи ке ко ји су из ве ли
Бо јан Тир мен штајн на ви о лон -
че лу и Вук Дра ги че вић на ги -
та ри. На про гра му су би ла де -
ла Бе то ве на, Ви вал ди ја, Бе ла -
фрон теа и Де Фа ље.

Бо јан Тир мен штајн је за вр -
шио Сред њу му зич ку шко лу „Др
Во ји слав Вуч ко вић” у Бе о гра ду,
у кла си проф. Љу бо ми ра По -
лој ца. Шко ло ва ње је на ста вио у
Пра гу и Ки је ву, где је на Кон -
зер ва то ри ју му „П. И. Чај ков ски”
и ди пло ми рао, у кла си проф. В.
И. Пан те ље је ва. Спе ци ја ли за -
ци ју је за вр шио у Но вом Са ду, у
кла си проф. Иштва на Вар ге, а
уса вр ша ва ње је на ста вио на Кон -
зер ва то ри ју му „П. И. Чај ков ски”
у Мо скви, у кла си проф. На та -

ли је Са хов ске. Је дан је од осни -
ва ча три ја „Amorosso” и ка мер -
ног ба рок ног ан сам бла „Came-
rata di musica”. На сту па као со -
ли ста и ка мер ни му зи чар, а ба -
ви се и пе да го шким ра дом. Ста -

тус сло бод ног умет ни ка до био
је 1996. го ди не.

Вук Дра ги че вић је ро ђен
1996. го ди не у Но вом Са ду. За -
вр шио је Сред њу му зич ку шко -
лу „Јо сип Сла вен ски” у Бе о -

гра ду, у кла си про фе со ра Сло -
бо да на Ми ли во је ви ћа. Ис та као
се осва ја њем два пу та пр ве на -
гра де на Ре пу блич ком так ми -
че њу, два пу та пр ве на гра де
(IV и V ка те го ри ја) и јед ном
тре ће и дру ге на гра де (VI ка -
те го ри ја) на фе сти ва лу „Guitar
Art”, пр ве на гра де на „Са ра је -
во ги та ра фе сту”, два пу та пр -
ве на гра де на Вој во ђан ском фе -
сти ва лу, пр ве на гра де на „Су -
бо ти ца ги та ра фе сту”, пр ве на -
гра де на смо три та ле на та у ор -
га ни за ци ји За јед ни це му зич -
ких и ба лет ских шко ла Ср би -
је, тре ће на гра де на че тр де сет
осмом Ме ђу на род ном так ми -
че њу му зич ке омла ди не (Jeu-
nesses Musicales International).
Тре нут но је сту дент че твр те го -
ди не ФМУ у Бе о гра ду, у кла си
про фе со ра Ср ђа на То ши ћа.

Ди пло ми рао је на Фа кул те ту
ли ков них умет но сти у Бе о гра -
ду, на од се ку сли кар ство, у кла -
си про фе со ра Во ји сла ва То до -
ри ћа. Ба ви се ико но пи сом и
фо то гра фи јом. Бо ра вио је на
сту диј ским пу то ва њи ма у Па -
ри зу, Бе чу и на Све тој го ри.
Осни вач је и члан умет нич ке
гру пе „Све ти Лу ка” Пан че во.
Сво је вре ме но је био иза бран за
про је кат „Пер спек ти ве”, 1989.
го ди не, за из ло жбу у Ју го сло -
вен ској га ле ри ји умет но сти у
Бе о гра ду, и уче ство вао на Дру -
гој из ло жби са вре ме ног ико -
но пи са у На род ном му зе ју у
Бе о гра ду.

До са да је имао не ко ли ко
са мо стал них и ви ше ко лек тив -
них из ло жби фо то гра фи ја у
Бе о гра ду и Пан че ву. Уче ство -
вао је на ви ше за јед нич ких из -
ло жби цр те жа, и то у Кул тур -
ном цен тру Пан че ва („Пан че -
во као ин спи ра ци ја”), Град ској
би бли о те ци у Пан че ву („Ста -
ри мај сто ри као ин спи ра ци -
ја”), Кул тур ном цен тру у Сме -
де ре ву, Све то сав ском до му у
Пан че ву, у Це тињ ском ма на -
сти ру („По ви је смо на род не ду -
ше”), као и на ви ше ко лек тив -
них на сту па и пре да ва ња у Бе -
о гра ду, Пан че ву, Ба ру (Цр на
Го ра) и Бе о чи ну.

од го во ре ка ко да до ђу до же -
ље них ре зул та та при ли ком
осли ка ва ња. На кра ју пре да ва -
ња по ка зао је не ка сво ја го то ва
де ла, али и фо то гра фи је де -
таљ ног по ступ ка на стан ка јед -
не ико не.

Пре да ва ње о ико но пи су но -
си ло је на зив „Те о ло ги ја у скри -
ве ном ме ха ни зму”, ко је је осми -
слио Че до мир Ми ло са вље вић
но шен ми шљу да је те о ло ги ја
тај скри ве ни ме ха ни зам ко ји
се на ла зи у ср ци ма и ду ша ма.

– Све оно што нас по кре ће,
ве ра и уоп ште мо гућ ност да се
ба ви мо овом цр кве ном умет -
но шћу ве за ни су за тај уну тра -
шњи ме ха ни зам. Ми, на при -
мер, код са та не ви ди мо ка ко
се све окре ће и функ ци о ни ше,
али то ра ди – об ја снио је све -
ште ник Ми ло са вље вић, освр -
нув ши се на сли ку с по сте ра
на ко јој се на ла зи ме ха ни зам
ча сов ни ка.

Че до мир Ми ло са вље вић ро -
ђен је 1960. го ди не у Пан че ву.
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КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ ланчију дедру,
регистрована. Тел. 064/004-
52-30 (272327)

РЕНО кангу, 1.6, хитно,
повољно, 2007. 013/672-590,
063/766-59-18 (272291)

ПРОДАЈЕМ форд 1997, 1.8,
ТД, договор. Тел. 065/833-41-
96 (272331)

ЛАДА самара, 2000. годиште:
ЛАДА 112, 2005. годиште,
обе регистроване. 063/880-
64-42 (272007)

КОРСА В, 1997, 1.2, 5В, тек
регистрована, 850 евра.
064/2406756 (272367)

ЈУГО 55, 2005, истекла реги -
страција, вреди погле да ти,
230 евра. 066/348-975
(272374)

ГОЛФ 4, 1.4, бензин, 2002.
годиште, може замена за
мањи ауто. 060/327-55-54.
(272381)

КЛИО III, 2009, власник,
регистрован, велики сервис,
169.000 км. 062/186-36-08.
(272342)

ГОЛФ 4, 1.4, 2001/2, петоро
врата, фул опрема, 180.000
км, у првој боји на име.
064/587-50-24. (272426)

ГОЛФ 4, 1.9, ТДИ, 2001/2,
петоро врата, фул опрема,
прва боја, 195.000 км, на
име. 064/587-50-24. (272426)

ПАНДА 1.2, 8В, 2005, фул
опрема, 147.000 км, власник,
регистрована годину.
064/587-50-24. (272426)

ФОРД К, 2007, 1.3, бензин,
на име купца, 1.300 евра.
060/317-48-78. (272214)

ДЕЛОВИ југо кец, суза,
мотори, петостепени мењачи.
064/856-60-65. (272465)

ПЕЖО 206, 1.4, 2001, 5В,
металик сив, гаражиран,
одличан. 064/142-55-93.
(272465)

ПРОДАЈЕМ фијат типо, 1.1,
регистрован до 24. априла
2019, повољно. 065/232-15-
06. (272521)

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

КУПУЈЕМ аутомобиле од 80-
2.000 евра, стање небитно.
063/165-83-75 (272532)

ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја
делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-59-
15. (272294)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70-1.500 евра.
062/193-36-05. (272532)

ТРАКТОР Тома Виковић и
плуг оригинал, 22.7 КС, 1989.
годиште. Тел. 064/247-81-88.
(272322)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
мотокултиватор ИМТ 506 +
приколица. 061/309-90-49.
(272524)

ПРОДАЈЕМ берач 222, у
клипу, у одличном стању.
065/232-15-06. (272521)

ТРАНСПОРТЕР за кукуруз у
клипу, 9 метара, у шупи
стоји. 065/232-15-06. (272521)

КОМАНДИ стари намештај,
техника и друго, повољно,
власник. 064/142-30-95.
(272014)

ШПОРЕТ на дрва и шпорет
електрични, продајем
повољно. 063/844-97-99.
(272027)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 5 kw,
ремонтована и смедеревац 5.
063/382-071. (272046)

МАШИНА за чишћење снега-
грталица, моторна. 064/354-
69-76. (271977)

ПРОДАЈЕМ петожилне
струјне каблове, подни
сценски монитори 2 комада,
рефлекторску лампу, flight
case кутију, дрвени кофер,
ручна израда. 064/276-08-08.
(271994)

ЗБОГ селидбе распродаја
намештаја из куће, повољно.
069/352-15-43. (272002)

ПРОДАЈЕ се гасна пећ,
Смедерево. 064/568-95-76.
(272301)

ПРОДАЈЕМ велико огледало,
старо око 100 година. Тел.
066/362-597. (272316)

ПРОДАЈЕМ два
акумунлатора 62А и 74А и
рено модус, као нов.
063/471-737. (272299)

ПРОДАЈЕМ бунду од нерца.
Тел. 066/362-597, (272316)

ПРОДАЈЕМ нову витрину,
орахове фосне, четири
године старе. 063/867-03-43. 

ЈЕФТИНО продајем
компјутерски сто, педикир
сто, компјутер. Тел. 062/314-
680. (2372330)

ПРОДАЈЕМ замрзивач
горење, 400 литара, исправан,
100 евра. 064/329-49-19.
(272333)

ПРОДАЈЕМ: два регала, једну
витрину, једну веш машину,
два телефизора и једну
полицу. Тел. 064/314-00-68.
(272335)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи,
офарбане, сервисиране,
достава, монтирање,
гаранција. 062/892-47-55.
(272348)

ОРМАР, кревети, душеци,
кауч, сто, столице, комода,
столићи, усисивачи. 065/353-
07-57. (272346)

КЛИК клак лежајеви, нови од
12.900, избор мебла по жељи.
060/600-14-52. (272354)

РАСПРОДАЈА новог
намештаја, столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/600-
14-52. (272354) 

ПРОДАЈА преосталог
огревног дрвета. 064/271-59-
93. (271006)

МАНГУЛИЦЕ од 100 кг и 180
кг, цена 160, чекићар велики
„Утвин” и нова ћерупаљка за
пет пилића. 064/552-59-49.
(272440)

ИСЕЧЕНА и исцепана
преостала дрва, багрем на
продају. 061/626-15-00.
(271006)

НА ПРОДАЈУ преостала дрва.
064/287-26-00. (271007)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. Тел. 632-145,
060/500-30-91. (2714259

ПРАСИЋИ, јагањци на
продају, вршим печење на
ражањ, дрва, повољно.
064/997-79-09. (271887)

ПРОДАЈА огревног дрвета:
буква, багрем, цер. Исечено и
исцепано. 064/357-82-08,
Босанац. (271742)

СВИЊСКЕ полутке на
продају. Тел. 060/500-30-91
013/632-145. (272169)

ПРОДАЈЕМ ЛР кошнице
комплетне или делове
појединачно. 060/660-79-60.
(272060)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтирање.
335-930, 063/705-18-18.
(272373)

ПРОДАЈЕМ детелину.
066/329-431. (272376)

НОВИЈИ шпорет, плин,
струја, гас, веш-машина
мања/већа, судомашина,
фрижидер 135Л–170Л,
ципеларник, комода, кварцна
грејалица. Тел. 063/861-82-
66. (272435)

ПРОДАЈЕМ преостало огрево
дрво: буква, багрем. 063/868-
02-06. (272171)

ЗАМРЗИВАЧ 3 фиоке,
замрзивач 300 литара, веш-
машина, фрижидер, велики.
064/126-73-60. (272647)

ПРОДАЈЕМ очишћене орахе.
063/430-409. (272489)

ТА ПЕЋИ, кревети, веш-
машина, шпорет, шанк,
фотеље, крека весо,
замзивач, намештај
Бошњачки, два сепареа, сто и
столице, ципеларник,
кухињски радни део, душеци.
064/155-38-13. (272540)

ПРОДАЈЕМ лековита јаја
јапанске препелице. 063/777-
16-38. (272516)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара, нова.
371-568, 063/773-45-97.
(272534)

БАЛИРАНА детелина,
прасићи на продају. Мића,
064/303-28-68. (272453)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (271980)

КУПУЈЕМ старо грожђе,
фризидере, шпорете, белу
технику, ТВ уређаје. 063/196-
54-56. (272029)

КУПУЈЕМ половни намештај,
ТА пећи, плинске боце, старо
гвожђе и остало. 066/900-79-
04. (272304)

КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
акумулаторе, каблове, остали
метални отпад. 060/521-93-
40. (272366)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, старо
покућство. 063/705-18-18,
335-930, 335-974. (272373)

КУПУЈЕМ ТА пећи исправне и
неисправне. 335-930,
063/705-18-18. (282373)

КУПУЈЕМ стари електронски
отпад, фрижидере, шпорете
и машине, телевизоре...
долазим. 061/224-48-09.
(272498)

НА ПРОДАЈУ плац 28.ари на
Кудељарском насипу.
064/256-61-64 (СМС)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље
преко пута новог затвора, у
другој дужи, зови Брацу. 331-
727. (271992)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, на једном плацу с
воћњаком, легализовано.
013/232-21-90, 063/162-50-
00. (271979)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара, 31 м
ширине с кућом за бизнис,
Новосељански пут 131, преко
пута бензинске пумпе „Танк”.
064/276-08-08. (271994)

КУЋА, Омољица, 70 квм, 6,5
ари, усељива, помоћни
објекти. 064/961-00-70.
(272012)

ПЛАЦ, 8 ари, код „Родића”
повољно. 064/223-83-50.
(272034)

КУЋА на продају, у Банат ском
Новом Селу, 17 ари плаца.
Тел. 345-323. (272047)

ЈАБУКА: двособна, 64 квм,
2,4 ара плаца, чврста градња,
19.000.  „Нишић” 362-027,
064/206-55-74. (272323)

НОВА Миса, код надво жња ка,
70 квм, 5 ари, 37.000,
договор. „Нишић” 362-027,
064/206-55-74. (272323)

ДОЛОВО, продајем кућу с
помоћним објектима, на 30
ари плаца. Тел. 062/103-38-
63. (272292)

СТАРА кућа на 6 ари плаца,
близина центра. Тел.
064/136-42-00. (272339)

ПРОДАЈЕМ, Улица Милке
Марковић, пола куће, две
стамбене јединице, 30.000
евра. Тел. 064/326-38-37.
(272349)

ЈАБУЧКИ пут, 4 ара, 17 х 24,
широки прилаз. 069/213-97-
37. (272368)

УЖИ центар, 300 метара, нова,
5 ари, 130.000. 063/836-23-
83. „Трем 01(679)” (272372)

БАВАНИШТАНСКИ пут, нова
кућа, усељива, укњижена, 5
ари, 25.000. 063/836-23-83.
„Трем 01(679)” (272372)

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

ПЛАЦ, 12 ари, за кућу, зграду,
Иве Курјачког 72, фронт 27
метара. 064/295-50-95.
(272317)

КАЧАРЕВО, новија кућа, две
етаже, може замена за стан.
„UnaDalli” 064/255-87-50.
(272404)

БРЕСТОВАЦ, укњижена лепа,
16.500; Владимировац 15 ари,
к40 квм, 9.500.  (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (272274)

КУДЕЉАРАЦ, велики избор
хала пет на једном месту,
продаја, издавање, у роду.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (272274)

КУЋА, Тесла, реновирана, Ј.
Гавриловића 16а, усељива.
064/295-50-95. (272397)

КУЋА, Кудељарац, ПР + ПК,
ново, 62.000, центар код
Музичке, ПР + I, 82.000 .
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (272274)

ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. „UnaDalli”
064/255-87-50. (272404)

МИСА, ЕГ, три етаже, 65.000.
Ново Село, нова кућа, 8 ари,
50.000. „Јанковић”, 348-025.
(272405)

КУЋА у Старечеву, шумице,
100 квм, 5 ари, под воћем,
нова, неусељена. 060/650-09-
40. (272428)

ЦЕНТАР, гимназија,
приземни део куће, 35.000
евра. 061/114-11-34.
(272446)

ТЕСЛА, 80 квм, 4,8 ари,
38.000. „Мустанг” (49) ,
062/226-901. (272472)

КУЋЕ за рушење, строги
центар, 6 ари, 120.000; 10
ари, 120.000. „Кров” (398),
060/551-64-50. (272476)

ЦЕНТАР, кућа за бизнис, 500
квм, 10 ари, 140.000. „Кров”
(398), 060/683-10-64.
(272476)

КУДЕЉАРАЦ, 120 квм, 2,3
ара, сређена, 50.000. „Кров”
(398), 060/683-10-64.
(272476)

ЗА ИНВЕСТИТОРЕ, урађен
проекат, 1.600 квм, све доз -
во ле, 7 ари, договор. Гоца
(394), 063/899-77-00. (272479)

ЦЕНТАР, кућа, 120 квм, 5
ари, 72.000, 2,7 ари, 27.000.
Гоца (394), 063/899-77-00.
(272479)

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

КУЋА за рушење, 8 ари, Цара
Душана 73, 51.000. 063/820-
53-34. (271716)

ПРОДАЈЕМ укњижу
непокретност – башта, прво
српско поље, Новосељаснки
пут,н н. 064/220-00-69
(272206)

ПРОДАЈЕМ двоспратну кућу
у Качареву, 250 квм,
локација одлична. Тел.
062/865-20-39. (271791)

МИСА, 66 квм + двориште,
21.500 евра. 063/377-835.
(271786)

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

ТЕСЛА, кућа, 90 квм, 3,5 ара,
55.000. „Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15.
(272504)

ПРОДАЈЕМ плац на Бавани -
штанком путу, 15,5 ари, по во -
 љно. 062/885-41-07. (272487)

МЕЊАМ кућу + анекс за
мањи плац, у ширем центру
или за кућу која је за рушење.
064/952-19-80. (272536)

КУЋА, Омољица, 70 квм,6,5
ари, усељива, помоћни
објекти. 064/961-00-70.
(272528)

КУЋА, 70 квм, нова
монтажна са 3 ара плаца,
усељива, 19.000 евра, 1/1,
Миса, Козарачка. Тел.
063/804-07-85. (272549)

КУЋА, 100 квм, са 4 ара
плаца, 29.000 евра, Миса,
реновирана, усељива,
Козарачка. Тел. 063/804-07-
85. (272549)

ТРИ куће, плац 6 ари,
усељиве, Козарачка 1/1,
50.000 евра. 063/804-07-85.
(272549)

ДЕО куће, посебан улаз, 2
ара, 13.000 евра, Миса. Тел.
063/804-07-85. (272549)

ПРОДАЈЕМ плац од 7 ари с
викендицом, на Јабучком
путу. 063/719-42-71.
(272458)
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Telefoni: 013/351-551, 
064/133-54-98, 060/433-54-98

počinje sa radom
1. februara 2019. godine,

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

Издајем/продајем нов
локал 77 квм, Светог

Саве 59. 063/776-66-91,
Слободан.

(1/272279)

КЕЈ Радоја Дакића, новији,
58 квм, приземље, ЦГ,
беспрекоран, 42.000.  (49)
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(272472)

ЦЕНТАР, мањи двособан, 45
квм, VI, ЦГ, леп распоред,
37.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951 (336). (272466)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 65
квм, III, ЦГ, одличан, 42.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951 (336). (272466)

ЦЕНТАР, Карађорђева,
двоипособан, 64 квм, V, ЦГ,
лифт, 52.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951 (336).
(272466)

МИСА, једноипособан, 45
квм, II, ТА, сређен, 25.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951 (336). (272466)

ТЕСЛА, двособан, 54 квм, IV,
ТА, 24.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951 (336).
(272466)

ЦЕНТАР, новоградња,
двособан, 60 квм, ЦГ, I,
70.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951 (336). (272466)

ДОЊИ град, двособан, 41
квм, II, ТА, 17.500. (49)
„Мустанг”, 062/226-901.
(272472)

ТЕСЛА, двособан, 52 квм, I,
ТА, тераса, 30.000. (49)
„Мустанг”, 062/226-901.
(272472)

СОДАРА, трособан, ЦГ, VI,
75 квм, добар распоред,
тераса, 37.000. (49)
„Мустанг”, 062/226-901.
(272472)

ПРОДАЈЕМО два стана у

Светозара Милетића 5.

Маријана, 063/693-944. (ф)

ЧЕТВОРОСОБАН, 92 квм,

Котеж 2, III спрат,

евентуална замена за кућу у

Земуну. 063/856-74-02.

(272165)

ТЕСЛА, стан 50 квм, високо

приземље, преко пута

„Лидла”, ЦГ, реновиран,

40.000 евра. 060/441-211-23.

(272537)

ПРОДАЈЕМ стан, 58 квм, у

центру, поткровље, 25.000

евра. 060/043-52-98.

(272535)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у

Качареву, укњижен,

помоћни објекти. 062/163-

37-26. (272539)

ТЕСЛА, нови свет,

четворособан дуплекс, 100

квм, ЦГ, 67.000. „Премиер”

(353), 352-489, 063/800-44-

30. (272483)

ШИРИ центар, новија зграда,

двоипособан, 58 квм, ЦГ, III,

45.000. „Премиер” (353),

063/800-44-30. (272483)

НОВА Миса, једноипособан,

II, ТА, усељив, 19.000.

„Премиер” (353), 352-489,

063/800-44-30. (272483)

СТАРА Миса, кућа за

рушење с дозволом, 3,3 ара,

17.000. „Премиер” (353),

063/800-44-30. (272483)

ПОТРЕБНИ станови на свим

локацијама, брза исплата.

„Премиер” (353),  063/800-

44-30. (272483)

ДВОСОБАН, 50 квм, ЦГ, VII,

28.500. „Премиер” (353),

352-489, 063/800-44-30.

(272483)

НА ПРОДАЈУ две стамбене

јединице, укњижене, легали -

зоване, усељиво. 064/682-57-

91. (272490)

НОВА миса, 26 квм, II спрат,

ЦГ, 39.000, договор.

069/400-99-18. 

ТЕСЛА, трособан, 62 квм,

без улагања, II спрат,

легализован, норвешки

радијатори, 43.000 евра.

063/848-21-42. (272502)

КОТЕЖ 2, двособан, 64 квм,

тераса, VII спрат, 27.000.

„Тесла некретнине”, (238),

064/668-89-15. (272504)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 57

квм, V спрат, 40.000. „Тесла

некретнине”, (238), 064/668-

89-15. (272504)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, ЦГ,

V спрат, 28.000.  „Тесла

некретнине”, (238), 064/668-

89-15. (272504)

ЈЕДНОСОБАН стан,

Стрелиште, 42 квм, II спарт,

ТА, 18.000 евра. 060131-81-

66. (272548)

СТРОГИ центар, гарсоњера,

24 квм, II, 20.000. „Кров”

(398), 060/683-10-46. 

ДВОСОБАН, Содара, I спрат,
ЦГ, 33.500 евра. „Дива
Некре  тнине”. 345-534,
064/246-05-71. (272427)

ДВОСОБАН, Котеж 2, в.
приземље, 57 квм, 6 квм
тераса, 30.000 евра.„Дива
Некретнине”. 345-534,
064/246-05-71. (272427)

ТЕСЛА, двособан, 53 квм, III,
ТА, 31.000. „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52. (272409)

НОВА Миса, двособан, 52
квм, ВП, тераса, 26.000.
„Ћурчић”, 362-816, 063/803-
10-52. (272409)

НОВА Миса, четворособан,
111 квм, ПР, са двориштем,
50.000.  „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (272409)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, VII,
28.000; сређен двособан, VII,
38.000. „Кров” (398).
060/683-10-64. 

ХИТНО, Спољностарчевачка,
леп стан, 89 квм, одлично за
локал, 20.000.„Кров” (398).
060/683-10-64. 

КОТЕЖ 2, 52 квм, мањи
двособни, 31.000. Гоца (394),
063/899-77-00. (272474)

ЦЕНТАР, 45 квм, мањи дво -
собни, 37.000, 60 квм, двоипо -
собан, 45.000. Гоца (394),
063/899-77-00. (272474)

СОДАРА, 60 квм, двоипо со -
бан, 35.000, 74 квм, тро со бан,
37.000. Гоца (394), 063/899-
77-00. (272474)

НОВА Миса, одличан,
једноипособан, 44 квм, II, ТА,
25.000. (49) „Мустанг”,
069/226-66-58. (272472)

ДВОСОБАН, 55 квм, Ж.
Зрењанина 18, 38.000,
договор. Тел. 063/771-18-49.
(272231)

ДВОСОБАН, 55 квм, нов,
33.000, Нова миса, укњижен,
власник. 063/304-222. (272444)

ТЕСЛА, новоградња, I, 50
квм, лифт, 42.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (272404)

ТЕСЛА, део куће, 54, 26.000;
дворишни, 34, 12.000.
„Јанковић”, 348-025.
(272405)

СТАН у Тамиш капији, 62

квм, гледа у војне зграде,

52.000 евра. 063/329-340.

(272408)

ДВОСОБАН, ЦГ, Стрелиште, I

спрат, 56 квм, реновиран,

30.000 евра, договор, замена.

„Дива Некретнине”. 345-534,

064/246-05-71. (272427)

СТАН,  76 квм, центар
Владимировца + гаража +
шупа, власник, II спрат од II
(2/2), 25.000 евра. 064/897-
75-97. (272281)

ЦЕНТАР, новоградња, 47
квм, II спрат, лифт, паркинг,
гаража 14 квм, гас, власник,
укњижен. 063/449-798.
(272350)

ПРОДАЈЕМ стан у Банатском
Карловцу или мењам за стан
у Панчеву. Тел. 066/362-597.
(272316)

ВОЈНА зграда, Содара,
троипособан, ЦГ, VI, лифт,
50.000. 063/836-23-83
„Трем01 (679)”. (272372)

УЖИ центар, улични, 39 квм,
усељив, укњижен, 13.500.
063/836-23-83. „Трем01
(679)”. (272372)

УЖИ центар, улични, 39 квм,
усељив, укњижен, 13.500.
063/836-23-83. „Трем01
(679)”. (272372) 

ПРОДАЈЕМ, Тесла, двособан
стан, 37 квм, ВП, ЕГ, рено ви -
ран. Тел. 064/364-10-56.
(272387)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 28 квм,
сређена. „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (272404)

КОТЕЖ 1, двособан, 62 квм,
III, ЦГ, 36.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (272404)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 73
квм, ЦГ, V, 50.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(272404)

ЦЕНТАР, троипособан, II,
75.000; гарсоњера, 28, ЦГ,
20.500. „Јанковић”, 348-025.
(272405)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
45 квм, ВП, ЦГ, тераса,
24.000. „Нишић„ 362-027,
064/206-55-74. (272323)

ТЕСЛА, трособан, 67 квм,
други спрат, ТА грејање,
32.500, договор.„Нишић”
362-027, 064/206-55-74.
(272323)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
61 квм, трећи спрат, ЦГ,
32.000. „Нишић„ 362-027,
064/206-55-74. (272323)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
први спрат, радова зграда,
35.000. „Нишић” 362-027,
064/206-55-74. (272323)

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

СТРЕЛИШТЕ двособан стан,
53 квм, ВП, ЦГ, 29.000 евра.
064/222-49-74. (272024)

ДВОРИШНИ стан у
Војловици, две стамбене
јединице, повољно. 061/625-
97-90. (272038)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан на Стрелишту, II спрат,
ТА, 18.000 евра, договор.
060/131-81-66. (272045)

ПРОДАЈЕМ стан у Качареву,
двособан, укњижен, цена по
договору. 062/163-37-26.
(272277)
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ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин, 

леукоцити и тромбоцити) 
и ГВОЖЂЕ  Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,

ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

PSA – цена: 700 динара,    fPSA – цена: 800 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

FT4 – цена: 450 динара,       FT3 – цена: 450 динара, 
TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

T3 – цена: 400 динара,           T4 – цена:  400 динара

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”

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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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

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

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

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)
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ЈЕДНОСОБАН, Тип Станко, I,
32, 16.500; Misa, I, 35,
19.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (272274)

ЈЕДНОИПОСОБАН , Тесла, I,
фул, 29.0009. Маргита, I,
гаража, 28.000.(67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (272274)

КОТЕЖ 1, 35 квм, 15.200, ЦГ,
центар, I, 32 + тераса,
26.599. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (272274)

КУПУЈЕМ једнособан/дво со -
бан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/206-55-
74, 013/362-027. (272323)

АГЕНЦИЈИ „Тесла
некретнине”, (238), 064/668-
89-15, потребне некретнине.
(272504)

ПОТРЕБАН трособан
намештен стан за становање,
предност Котез 2. 069/162-
63-86. (СМС)

ИЗДАЈЕМ 400 продајем
95000 четворособан дуплекс,
Тесла, лифт гаража, 063/255-
186 (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. 063/199-24-05
(СМС)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Содари. 061/217-70-70,
061/142-00-70. (272021)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан и
лукс опремљен, Светог Саве
133, Панчево. 065/283-53-01.
(272027)

КАРАЂОРЂЕВА, двособан,
празан стан, у згради, издаје
се на дуже. 062/860-30-66.
(272305)

ГАРСОЊЕРА 120 евра, ТА и
једноипособан стан, 130
евра, строги центар, ново,
намештено. 069/113-00-73.
(272338)

ДВОИПОСОБАН,
полунамештен, Котеж 1, IV,
ЦГ, телефон, 60 квм.
063/803-14-86. (272297)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан, у згради, без грајања,
Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (272404)

ПОТРЕБАН једнособан стан
за издавање. 062/820-51-00.
(272336)

ИЗДАЈЕМ четворособан
дуплекс, у центру, погодан
за пословно/стамбену
употребу или за већи број
људи, грејање на гас.
064/320-84-32. (272363)

ИЗДАЈЕМ двособан,
намештен, Котеж 2, 140
евра. 063/870-74-56.
(272416)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештену гарсоњеру,
централно грејање,
вешмашина, телевизор, на
дужи рок, ул. Синђелићева
21/б, Панчево. 065/514-11-
39, 064/250-26-83. (272425)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру, Нова Миса.
064/471-70-66. ( 271981)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, на Котежу II.
065/689-85-12. (272510)

ИЗДАЈЕМ собу, употребна
кухиње, купатила, женској
особи, повољно. 061/301-38-
40. (272533)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, 80
квм, намештен, нов, угао
Книћанинове и Стевана
Шупљикца. 062/321-270

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, намештен, грејање
етажно, центар, засебан
улаз. 061/131-79-04.
(272474)

ИЗДАЈЕМ стан/кућа, др

Фогараша 15, Панчево.

064/140-52-81. (272495)

ИЗДАЈЕМ двособан

намештен стан у центру

Панчева. 063/343-451.

(272439)

ИЗДАЈЕМ кућу преко

сервиса „Пивашевић”,

намештено, може радници.

065/219-14-22, 060/348-19-

88. (272434)

ИЗДАЈЕМ локал од 86  квм,
код Аутобуске станице
063/278-421. (272009)

ПРОДАЈЕМ локал, центар,
улични (поред АПР-а), 24
квм. 063/237-964. (271380)

ИЗДАЈЕМ локал 55 квм, Д.
Туцовића 55-а, са
паркингом. Тел. 063/281-954
(2272181)
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По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о

про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни

гла сник РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о до не том ре ше њу о не при сту па њу 

из ра ди сту ди је о про це ни ути ца ја 

на жи вот ну сре ди ну

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, да на 23. 01. 2019. го ди не, до -

нео је ре ше ње о не при сту па њу из ра ди сту ди је о

про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА

За шти та – са на ци ја наф то во да ДН2 на ме сту укр -

шта ња са атар ским пу тем Гло гоњ - Цре па ја, но си -

о ца про јек та ЈП „Тран снаф та” Пан че во, Ули ца

Змај Јо ви на бр. 1, Пан че во.

Ре ше ње о не при сту па њу из ра ди Сту ди је о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за пред мет ни про -

је кат мо же се до би ти на увид рад ним да ни ма од

10  до 14 са ти у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре -

та ри ја та за ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди -

не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе -

мље, кан це ла ри ја бр. 39).

За ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу на

до не то ре ше ње у ро ку од 15 да на од да на об ја -

вљи ва ња овог оба ве ште ња.

У скла ду са чла ном 36в Од лу ке о фи нан сиј ској по -

др шци по ро ди ци са де цом на те ри то ри ји гра да

Пан че ва („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва”

бр.24/14, 4/16, 9/17, 24/17, 29/18 и 34/18), Се кре -

та ри јат за јав не слу жбе и со ци јал на пи та ња Град -

ске упра ве Гра да Пан че ва обај вљу је

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА 

НА РЕ ГРЕ СИ РА ЊЕ ТРО ШКО ВА ПРЕ ВО ЗА

УЧЕ НИ КА КО ЈИ РЕ ДОВ НО ПО ХА ЂА ЈУ

СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ 

ДРУ ГОГ ГРА ДА/ОП ШТИ НЕ 

ЈУ ЖНО БА НАТ СКОГ УПРАВ НОГ ОКРУ ГА, 

А ПРЕ МА КО ЈИ МА ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО

ПРЕД У ЗЕ ЋА ЗА ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА 

„АУ ТО ТРАН СПОРТ-ПАН ЧЕ ВО” НЕ МА 

РЕ ДОВ НЕ ДНЕВ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

По зи ва ју се за ин те ре со ва ни уче ни ци/ ро ди те љи

да под не су зах тев за оства ри ва ње пра ва на ре гре -

си ра ње тро шко ва пре во за уче ни ка ко ји ре дов но

по ха ђа ју сред ње шко ле на те ри то ри ји дру гог

гра да/оп шти не Ју жно ба нат ског управ ног окру га, а

пре ма ко ји ма Јав но ко му нал но пред у зе ће за пре -

воз пут ни ка „Ау то тран спорт-Пан че во” Пан че во не -

ма ре дов не днев не ли ни је (у да љем тек сту: Пра -

во на ре гре си ра ње тро шко ва пре во за уче ни ка).

Зах тев за оства ри ва ње пра ва на ре гре си ра ње

тро шко ва пре во за уче ни ка, под но си се на по -

себ но по пу ње ном и пот пи са ном  обра сцу, ко ји се

мо же пре у зе ти у Услу жном цен тру Град ске упра ве

Гра да Пан че ва и на зва нич ној стра ни ци ин тер нет

пре зен та ци је Гра да Пан че ва www.pancevo.rs и уз

ко ји се при ла жу сле де ћи до ка зи:

– из вод из МКР за уче ни ка,

– фо то ко пи ја лич не кар те уче ни ка или ро ди те ља,

од но сно дру гог за кон ског за ступ ни ка уче ни ка,

– по твр да сред ње шко ле о упи су и по ха ђа њу на -

ста ве уче ни ка и

– по твр да ау то бу ског пре во зни ка о ви си ни ме сеч -

не уче нич ке кар те.

Пра во на ре гре си ра ње тро шко ва пре во за утвр ђу -

је се у фор ми по твр де и при зна је се у ви си ни од

50% од укуп не це не ме сеч не  кар те ау то бу ског

пре во зни ка, чи ју услу гу уче ник ко ри сти, а ис пла -

ћу је се два пу та го ди шње, од но сно за сва ко по лу -

го ди ште, на кра ју по лу го ди шта, на слу жбе ни те ку -

ћи ра чун ро ди те ља, од но сно пу но лет ног уче ни ка,

отво рен по на ло гу Се кре та ри ја та за јав не слу жбе

и со ци јал на пи та ња Град ске упра ве Гра да.

По твр де сред ње шко ле о упи су и по ха ђа њу на ста -

ве уче ни ка и по твр де ау то бу ског пре во зни ка о ви -

си ни ме сеч не уче нич ке кар те под но се се два пу та

го ди шње и то на по чет ку но ве школ ске го ди не и

на по чет ку дру гог по лу го ди шта.

Јав ни по зив ће би ти об ја вљен у не дељ ном ли сту

„Пан че вац” А.Д.  и на зва нич ној стра ни ци ин тер -

нет пре зен та ци је Гра да Пан че ва www.pancevo.rs

и отво рен од да на ње го вог об ја вљи ва ња у не дељ -

ни ку „Пан че вац“ А.Д. до кра ја 2019. го ди не.

Зах тев се под но си лич но у Услу жном цен тру Град -

ске упра ве Гра да Пан че ва, у кан це ла ри ји број 21

или по штом на адре су Трг Кра ља Пе тра I 2-4,

Пан че во, са на зна ком „ПРИ ЈА ВА НА ЈАВ НИ ПО -

ЗИВ ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА НА РЕ ГРЕ СИ РА -

ЊЕ ТРО ШКО ВА ПРЕ ВО ЗА УЧЕ НИ КА”.

До дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти по зи ва њем

на број те ле фо на: 013/308-871, кон такт осо ба:

Дра га на Да чић.

СЕЛИДБЕ, превоз робе и
ствари, монтажа и демон та -
жа намештаја, утовар/ исто -
вар, одвоз непотребног наме -
штаја. Дејан, 061/626-14-50.
(272388)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 24. године
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (272413)

МОЛЕРСКО/ФАРБАРСКИ
радови, квалитетно и уредно.
066/933-67-90. (2724253)

ХЕМИЈА, физика,
математика, пријемни,
поправни, основцима,
средњошколицма,
професорка. 063/842-81-90.
(272443)

ВАШ мајстор у кући све врсте
поправки. 061/244-67-84.
(272450)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова,
бетонирање, стиропор,
бавалит фасаде. 063/865-80-
49. (271653)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем,
поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (271690)

СВЕ врсте физикалије, уто -
вар/истовар, рушење, чишће -
ње, разбијање бетона, одвоз
шута, непотребних ствари и
сл. Дејан, 061/626-14-50. (272388)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгу ше -
ње судопере, купатила, ада -
пта ције, поправке, замене,
одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (272342)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста ла -
ци је, бојлере, ТА пећи, разво -
дне табле, шпорете. 060/521-
93-40. (272366)

СРПСКИ, часова за основце,
средњошколце, студенте, при -
према пријемних, контро лних.
064/462-37-64. (272364)

ЧИШЋЕЊЕ и рушење старих
објеката, избацивање шута,
чишћење подрума, тавана,
дворишта, избацивање старог
намештаја. Златко, 063-196-
54-56. (272029)

МОЛЕРСКИ радови, квали те -
тно, повољно. 060/666-99-27.
(272035)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, спу -
шта ње плафона и демит фаса -
де. 061/625-97-90. (272038)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (271300)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-22-
43. (272311)

КОМБИ превоз робе. Тел.
060/350-80-77. (272282)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (272329)

СТРУЧНО орезивање воћња -
ка. 060/431-52-70. (272398)

КОМПЈУЕТР, сервис, попра -
вка инсталација нових
компо ненти, чишћења, брзо,
повољно. 060/351-03-54.
(272334)

ЧАСОВИ математике и WEB
програмирања (НТМL, CSS,
JS...) 060/434-45-01. (272133)

НЕМАЧКИ А1, А2, Б1, Б2 за
сертификат Гете института,
повољно. 069/113-00-73.
(272338)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
повољно, демит фасаде,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. (272037)

ФИРМИ „Промист”,
потребни физички радници.
Јавите се на тел. 064/873-97-
29. (272417)

ПОТРЕБНА радница за рад у
радњи мешовите робе.
Позва ти 063/341-770 ид
07.00-15.00. „Про траде”,
пријава обавезна, плата
редовна, искуство обавезно.
(272492)

PIYYERIA „Mammy”, тражи
радника за касом, роштиљем
и пица мајстора. 063/691-
169. (272391)

ПОТРЕБНА кућна помо ћни -
ца, 3 пута недељно по 5 сати,
плата 12.000. 065/807-78-18.
(272358)

ПОТРЕБАН сервисер беле
технике у сервису „Горење”.
063/329-340. (272408)

ПОТРЕБАН радник за пријем
и поправку палета. 064/563-
88-52. (272509)

ТРАНСПОРТНОМ предузећу
потребан административни
радник, услови: економски
техничар, енглески језик, CV
послати на 064/214-33-92.
(272518)

ПОТРЕБНА радница за рад у
трафици у центру. 064/149-
99-73. (272527)

ПОТРЕБНИ радници/це, у
слот клубу „Kentucky”.
Информације на 064/989-88-
89. (272448

ГОЛУБ „Taxi”, тражи возача
таксија. Пријаве на 060/663-
64-63,  (272459)

ПОТРЕБНИ гипсари, молери,
фасадери с искуством за
стални радни однос. 065/228-
78-66. (272340)

РЕСТОРАНУ „Банатски
кутак”, потребна помоћна
радница за рд у кухињи и
конобар-конобарица.
060/512-59-99. (47800)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старих уградња
нових цеви, одгушења,
монтирање санитарије.
063/812-48-62. (272040)

ВОДИНСТАЛАТЕР, одгушења
канализације, адаптације
купатила, поправке славина,
вентила, бојлера,
водокотлића, замена истих,
монтирање туш кагина,
сервис, повољно. 013/377-
930, 064/238-91-31. (272051)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи,
припрема полагања свих
нивоа знања. 061/656-04-04,
352-892. (272003)

НЕГА старијих, болесних
особа. 064/581-21-21.
(271975)

КОМПЈУТЕРИ, сервис,
поправка, инсталација нових
компоненти, чишћење, брзо
повољно. 060/351-03-54.
(272015)

ТВ и сателитске антене,
монтирање, дигитализација
вашег ТВ-а, IPTV и антена
плус. 064/866-20-70.
(272017)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (272020)

ПОТРЕБНЕ раднице с

искуством за рад на

индустријским шиваћим

машинама. Тел. 064-110-16-

66. (272508)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне

раднице. 062/339-279.

(271594)

ПОТРЕБНА радница у

маркету „Цеца 013”. 060/555-

11-73. (272384)

СПЛАТ „Наутикал” потребна

конобарица или конобар.

060/066-65-95. (272468)

ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, у зградки код
смартблока „Gomexa”.
064/474-99-11. (272546)

ПОТРЕБНА жена за рад у
кући. 063/240-403. (СМС)

ПОТРЕБАН возац Ц и Е кате -
горије са искуством за међу -
народни Румунија и Маке до -
нија .Пријава, сталан посао.
063/884-22-71 (СМС)

Потребни радници за
физичке послове. 064/643-
41-22 (СМС)

ПОТРЕБНИ возачи Д кате го -
рије, плата 60.000. Инфо на
тел. 066/371-101. (ф)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Звати на 064/646-
66-10. (ф)

РАЗРАЂЕНОМ фризерском
салону потребни фризери с
искуством, услови одлични.
065/555-54-44. 

ПОТРЕБНА радница на Зеле -
ној пијаци за продају ринфу -
зне робе, само с искуством.
064/084-22-06, звати од 09-
14 сати.  (271999)

ЗБОГ повећаног обима посла
потребан шеф кухиње, кувар,
пица мајстор и конобар,
пријаве путем формулара на
сајту (272036)

ПОТРЕБНЕ жене за шивење
на индустријским машинама.
064/062-22-79. (272042)

ПОТРЕБНИ конобар и ани -
ма тор за рад у играоници
„Острво с блабом”, у „Авив”
парку. 061/201-75-02.
(271983)

CAFFEU Империал потребна
девојка за рад. 063/372-221.
(271986)

ПОТРЕБАН аутомеханичар с
искуством, Омољица.
065/988-55-65. (271974)

ПОТРЕБНА хигијеничарка у
пекари, СV-mail,  064/217-
48-56. (272033)

ПОТРЕБАН радник за рад на
бувљаку. 064/147-18-52.
(272355)

ПЕКАРИ „Rex”, Банатско
Ново село потребан пекар са
искуством. Тел. 063/616-694.
(271702)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан
возача. 062/339-279. (271594)

ПОТРЕБНИ радници за рад у
кухињи и за роштиљем, локал
у центру. 063/834-88-10.
(271781)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
кухињи и за роштиљем.
Локал у Браће Јовановић.
063/897-55-04. (271781)

ПОТРЕБНА шивара са
индустријским машинама,
фазе и на штеперици,
сарадња на дужи период.
064/275-72-00. (271899)

ПОДЕЛА ФЛАЈЕРА, потребни
вредни и одговорни људи.
064/241-45-14. (4798)

ИЗДАЈЕМ локал 30 и 23 квм,
код Аутобуске станице. 353-
105. (272411)

ЛОКАЛ издајем, повољно,
може друга намена, пијаца
Стрелиште. 063/240-784.
(272369)

ИЗДАЈЕМ пословни простор.
060/043-52-98. (272535)

ПРОДАЈЕМ разрађен објекат
за смештај у центру, 1.700
квм, и пословну зграду 1650
квм. 060/043-52-98. (272535)

ИЗДАЈЕМ објекат за смештај
у раду у центру 1.700 квм и
пословну зграду 1.650 квм.
060/043-52-98. (272535)

80 квм, опремљено поред
„Максина” - „Дома омла ди не”,
16.000 евра. 061/114-11-34.
(272446)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
Зелену пијацу. 060/351-03-
56. (272522)

ИЗДАЈЕМ фризерско/козме -
ти чки салон на Тесли. Компле -
тно опремљен, нов. 060/441-
11-23. (272537)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал,
угао Карађорђеве и
Његошеве, 60 квм + башта 50
квм, застакљена, кафић или
друга делатност. 060/441-11-
23. (272537)

ИЗДАЈЕМ разрађени локал за
све делатности од 63 квм.
063/884-71-32. (272485)

ИЗДАЈЕМО магацински
простор на Новосељанском
путу од 100 до 3.000 квм.
Маријана, 063/693-944. (ф)

ЛОКАЛ, 61 квм, у центру
града, комплетно урађен,
усељив почетком априла.
064/190-34-01. (271984)

ЛОКАЛ 80 квм + 80 квм,
преко пута Авив центра.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(271622)

ИЗДАЈЕМ пословни простор у
центру, 311 квм. Тел. 064/823-
62-31, после 17 сати. (Р)
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ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

“По во дом ре а ли за ци је Од лу ке о суб вен ци о ни са -
њу тро шко ва ко му нал них услу га со ци јал но нај у -
гро же ни јим гра ђа ни ма гра да Пан че ва („Слу жбе ни
лист Гра да Пан че ва” број 34/18), 

ОБА ВЕ ШТА ВА ЈУ СЕ

со ци јал но нај у гро же ни ји гра ђа ни 
гра да Пан че ва да:

– По чев од 01. 02. 2019. го ди не у Услу жном цен -
тру Град ске упра ве Гра да Пан че ва и на зва нич ној
стра ни ци ин тер нет пре зен та ци је Гра да Пан че ва
www.pancevo.rs, мо же се пре у зи ма ти зах тев за
оства ри ва ње пра ва на суб вен ци о ни са ње тро шко -
ва ко му нал них услу га, а ко ји се под но си у кан це -
ла ри ји број 20.

Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти по зи ва -
њем бро ја те ле фо на: 013/308-847.

На осно ву од лу ке ди рек то ра Штам па ри је „6. Ок то -
бар” ДОО Пан че во, рас пи су је

ОГЛАС

1. РАД НИ ЦИ У ПРО ИЗ ВОД ЊИ

Ва шу при ја ву са рад ном би о гра фи јом сла ти на ад-
ре су Штам па ри је „6. Ок то бар” ДОО Пан че во, Кај -
мак ча лан ска 34 или на email> у ро ку од 8 да на од
да на об ја вљи ва ња огла са. За све ин фор ма ци је
мо же те се обра ти ти на број те ле фо на 013/345-641. 

Firmi IMG Engineering & Construction d.o.o.
iz Beograda, Maglajska 14 su potrebni inženjeri

ZA STALNO ZAPOSLENJE, ZAPOSLENJE NA
ODREĐENO VREME I SPOLJNI SARADNICI

Na poslovima:

PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR NAD IZ-
GRADNJOM  U NAFTNO-GASNOJ I HEMIJSKOJ
INDUSTRIJI ILI NA TERMOELEKTRANAMA I TO :

1. Dipl. građ. inž. za projektovanje i/ili nadzor :

– Armirano betonskih konstrukcija Licenca
310/410

– Čeličnih konstrukcija Licenca
310/410

– Objekata niskogradnje Licenca
310/410

– Podzemnih hidro instalacija Licenca
314/414

– Arhitektonskih projekata Licenca
300/400

2. Dipl.maš. inž. za projektovanje i/ili nadzor :

– Cevovoda Licenca
330/430

– Mašinskih instalacija i opreme Licenca
(stacionarna oprema, 330/430
rotaciona oprema)

– Mašinskih instalacija objekata Licenca
vodosnadbevanja i industrijskih  332/432
voda, hidrotehnike i hidroenergetike

– Transportnih sredstava, skladišta i Licenca
mašinskih konstrukcija i tehnologije 333/430

– automatika, merenje i upravljanje Licenca
336/430

3. Mašinski tehničari za projektovanje cevovoda,
posuda, razmenjivača toplote

4. Dipl.el. inž. za projektovanje i/ili nadzor:

– VN elektroenergetskih objekata Licenca
351/451

– NN elektroenergetskih objekata Licenca
350/450

5. Dipl. el. inž. za projektovanje Instrumentacije
i/ili stručni nadzor nad izgradnjom:

– Telekomunikacionih mreža i sistema Licenca
353/453

6. Dipl. inž. tehnologije za projektovanje

– tehnoloških procesa Licenca
371/475

7. Inženjer za zavarivanje: Sertifikat IWE/IWI

8. Diplomirani inženjer saobraćaja za projektovanje
i/ili nadzor:

– Projekti saobracaja i saobracajne Licenca
signalizacije 370

9. Lica za bezbednost i zdravlje na radu

10. Inženjeri sa:

• Licencom MUP-a za projektovanje i izvođenje
posebnih sistema i mera zaštite od požara B1-B6

• Licencencom MUP-a za izradu glavnog projekta
zaštite od požara

CV, ličnu refernc listu i licence dostaviti na E-mail
konkurs@img.rs

Dostava prijava do 1. aprila 2019. 

Заувек нас је напустио најмлађи друг наше

генерације

НИКОЛА РОКНИЋ

Драги Роко, више од пола века трајало је наше

лепо другарство. Твој ведар лик остаће у сећању

твоје прве генерације Хемијске школе 1961/1965.

(1/383383)

Последњи поздрав драгом пријатељу

НИКОЛИ РОКНИЋУ – РОКИ

Почивај у миру. 

ЈОВИЦА

(25/272328)

Шест месеци је про-

шло откако није ви-

ше са нама наш

ЉУБОМИР

РИСТИЋ

Време тече полако,

попут твојих прича и

оставља успомене и

наду да ћемо се по-

ново срести у снови-

ма и међу звездана. 

Недостајеш Љубо.

Твоји: ОГЊЕН 

и ЂУЂА
(101/272468)

Драги зете, има шест ме-

сеци како ниси са нама,

много нам недостајеш

ЉУБОМИР

РИСТИЋ
29. VII 2018 – 29. I 2019.

Твоји: таст МИЛАН, та-

шта АНТОНИЈА и твоја

сваја ЦРНА
(102/272468)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЛАНУ ДАБИЋУ

С љубављу и поштовањем. Чуваћемо успоме-

ну на њега. 

НЕНАД, МИКИЦА и ЉИЉА

(70/272410)

СИНИША ВРАЊКОВИЋ
1964–2019.

Наш вољени преминуо је 26. јануара 2019. годи-

не, али ће заувек живети у нашим срцима. 

Ожалошћени: мајка МАРА, супруга ЈАДРАНКА,

сестра СНЕЖАНА и зет БРАНИСЛАВ са децом

(107/272470)

Последњи поздрав 

Твоја ЈАГА

(106/272470)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

СИНИШИ

ВРАЊКОВИЋУ

Пријатељи 

БОШЊАКОВИЋ

(103/272470)

Последњи поздрав

драгом зету

СИНИШИ

ВРАЊКОВИЋУ

Од таста ЧЕДЕ 

и таште МИРКЕ

(105/272470)

Последњи поздрав

драгом комшији

СИНИШИ

ВРАЊКОВИЋУ

Станари зграде у

Ослобођења 25

(104/272470)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке
на ших услу га 
да на це не 

огла са и чи ту ља
одо бра ва мо 
по пуст свим 

рад ним да ни ма
осим сре дом.

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29. 

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидери,
замрзивачи, климе, шпорете,
бојлере, ТА пећи, попра вља -
мо квалитетно с гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (272531)

ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (271965)

РАЗНО

МУШКАРАЦ, 59 година,
упознат би слободну женску
особу од 35-55 година.
061/226-99-33. (272316)

САЛСА курс за почетнике. први
час је заказан за суботу, 2. фе -
бруар, Св. Саве 59-г у 21 сат.
Инфо 065/324-03-21- (СМС)

АУТОМЕХАНИЧАР 182-69-80,
жели да упозна озбиљну ста -
ри ју жену за дружење-не ма те -
ријалисту. 064/340-85-27. (272379)

МЕДИЦИНСКА сестра пружа
комплетну негу старим и
болесним особама пар сати
или 24 сата. 065/359-20-09.
(272538)

МАСАЖА за потпуно
уживање и опуштање вашег
тела. 064/269-94-87, Марија.
(272473)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар, 064/157-
20-03. (271494)

РОЈАЛ МГ: затварање тераса
провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (272419)

КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације,
најјефтинији у граду, пензио -
нерима екстра попуст.
013/404-560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-96-
26,„Електроизградња”.(272354)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерце -
дес камионом, радници.
Повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (271982)

МАГИК ЛУК, све врсте
масажа, масер, повољно.
061/301-38-40. (272264)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Бо -
рис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, еки -
па радника, кутије, фолија за
заштиту намештаја, 0-24, сва -
ког дана и недељом. Беспла -
тан долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com, (4799)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио ни -
ма, професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.(4799)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бом бончић” – Борис –
комби јима, камионима, еки -
па радника, монтажа, демон -
тажа, паковање ствари, ку тије
за паковање, фолија за
заштиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис, 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. bomboncicb@gmail.com, 

СЕЛИДБЕ комбијем И КАМИ -
ОНОМ Војводина, Србија, са
или без радника. Најпово љни -
је, Иван. 063/107-78-66. (4799)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари
ком бијем и камионом, про -
фе сионално, екипа радника,
све релације по Србији, откуп
намештаја. Иван, 063/107-
78-66. (4799)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгу ше -
ње купатила, кана лиза ци је,
водоводне адаптације, за ме -
на вирбли, вентила, бате рије,
санитарије, прикључка воде и
канализације. Од 0-24 сата,
пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-
00, 062/845-96-26,
„Електроизградња”.(272354)

МОЛЕРСКО/ФАРБАРСКИ
радови, ламинат, гипсарски
радови. 061/283-66-41,
062/156-02-07, 064/317-10-05.

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско
прање тепиха, намештаја,
аутомобила, сушење у
комори. 302-820, 064/129-
63-79. (271859)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу ше -
 ње купатила, канали зације,
водоводне адаптације, за ме -
на вирбли, вентила, бате рија,
санитарије, све за воду, 0-24
сата. Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-63,
063/811-74-89, Јовичин. (272354)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (271300)

РАДИМО све физичке по -
слове: рушења кућа, обарање
стабала, одношење ствари
итд. 064/122-69-78. (272517)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу ше -
ња канализације, адаптације
купатила, сервис, повољно.
064/238-91-31. (272471)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846 (271687)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика,
могућност месечног плаћања,
професор. Центар, 013/353-
569, 066/405-336, 061/603-
94-94. (272482)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорeта, инди ка тора,
разводних табли, инстала -
ција. Мића, 064/310-44-88.
(271448)

ПОПРАВЉАМО-УГРАЂУ ЈЕ -
МО ПВЦ АЛУ и дрвену сто ла -
рију, сигурносна врата, ро ле -
тне, стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. (271649)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих
пећи. 063/155-85-95.
(272153)

АЛУ ПВЦстоларија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(271454)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: угра дња,
одржавање воде, канали за ци -
је, кабине, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76
(271300)

ТАПЕТАР, који пресвлачи на -
мештај, с искуством, тражи
посао. 064/120-77-64. (272525)
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Нашем најдражем

ДРАГАНУ ХУЧКИ
1973–2019.

Хвала ти на бескрајној и несебичној љубави и доброти. У твом

срцу било је места за све људе овог света, а у нашим остаје

посебно место за тебе.

С тугом и поносом чуваћемо те од заборава.

ОЖАЛОШЋЕНИ: отац ПАЈА, сестра МАЈА, сестрић МИЛОШ,

зет МИЛАН, ћерка НИКОЛИНА и супруга ДРАГАНА

(12/272307)

ДРАГАНЕ

Друже наш, спокојно спавај изнад сваког

зла. С нама ће вечно остати твоја

безгранична љубав и несебична доброта.

Твоје: МАЈА, МУЈА, ЛЕЛА, НАЦА и АНА

(14/272310)

Нашем вољеном

ДРАГАН

ХУЧКА

Увек ћемо те се радо

сећати.

Породица

ПОПОВИЋ

(11/272306)

Последњи поздрав

СТРАХИЊИ

ОСТОЈИЋУ
1937–2019.

Од синова ЗОРАНА и

ДРАГАНА, унука

ИВАНА, НЕДЕ и

НИКОЛЕ
(24/282321)

С поштовањем опраштамо се од нашег драгог колеге 

ДРАГАНА ХУЧКЕ
дипл. економиста

Колектив Опште болнице Панчево

(26/Ф)

Последњи поздрав поштованом колеги и пријатељу

ДРАГАН ХУЧКА

Општински савез здравствених радника Панчево

(27/Ф)

ДРАГАН ХУЧКА

Последњи поздрав драгом колеги и пријатељу од
чланова Синдикалне организације синдиката запо сле -
них у здравству и социјалне заштите Србије – Опште
болнице Панчево

(32/И)

Последњи поздрав

ДРАГАН

ХУЧКА

Од ЉИЉЕ и СПИРЕ

(29/272344)

Последњи поздрав драгом куму

ДРАГАНУ ХУЧКИ

Увек ћеш бити у нашим срцима. Кумови ВАСА,

СТАНА и ДРАГАНА
(47/272386)

Последњи поздрав драгом

ДРАГАНУ ХУЧКИ

Увек ћемо те се радо сећати. Кумови ЈЕЛЕНА,

ВЛАДО, МИЛИЦА и ДУШАН
(48/272387)

Последњи поздрав нашем

ХУЛЕТУ

Од породица БУЊЕВЧЕВИЋ, БОГДАНОВИЋ, ИЛИЋ, ГОРУНОВИЋ, 

ЛАПЧЕВИЋ и МАРИНА

(60/272407)

ДРАГАН ХУЧКА

На ову земљу сам свратио

да вам намигнем мало.

И зато: не будите тужне .

Толико ми је стало да у вама

останем будаласт и чудно драг.

Последњи поздрав од твог IV/2
(123/272503)

Последњи поздрав

куму

ДРАГАНУ

увек ћу се радо сећа-

ти нашег заједничког

детињства које смо

проводили.

Кум ИГОР

(134/272521)

Последњи поздрав куму

ДРАГАНУ

Од породице ЈАКОБ

(132/272519)

Последњи поздрав

драгом 

теча-ДАНИ

Од СЛАВКА, НЕНА,

МИЛОША и САШЕ

(34/272359)

ДАНЕ

БРУИЋ

Због најдражем течи. 

МАРА с породицом

(71/272429)

Последњи поздрав драгом и обожаваном

ДАНИ БРУИЋУ

Од свастике ЉУБЕ, њеног сина ДАМЈАНА

и његове породице
(72/272422)

ДАНЕТУ

БРУИЋУ

Хвала ти за пријатељ-

ство и сва лепа дру-

жења. 

Кум БАСТА МИЛЕ

с породицом

(85/272445)

ДАНЕ БРУИЋ
3. VI 1934 – 26. I 2019.

Туга у срцу.

Твоја НЕВЕНКА, ДАЈАНА, МИЛИЦА, 

СТРАХИЊА и МИЛОВАН.

Сахрана је обављена 28. јануара 2019. године.

(116/272493)

Преминуо је наш драги и незаборављени зет, теча и
дека

ДАНЕ БРУИЋ
1934–2019.

Бола за тобом је велика, 
Твоја доброта, поштење, чиста душа.
Искреност у очима.
Љубав срцу.
Остале су само успомене на тебе. Волео си нас све.
Заувек ћеш бити део нас.

БРАНКА, МИЛАН И ДАРКО с породицама
(122/272502)

Последњи поздрав 

ДРАГАНУ

Од породице ПРОЛЕ

(100/272466)
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Последњи поздрав брату од стрица

МИРКУ ВИНЧИЋУ–ПЕТЕРУ

Од сестара ЂУРЂЕВКЕ, РАДЕ, ЈЕЛЕНЕ, МИРЈАНЕ и

браће МИЛИВОЈА и ЈОВАНА с породицама

(66/272418)

Последњи поздрав супругу и оцу

МИРКУ ВИНЧИЋУ
1948–2019.

Од супруге БОЈЕ и сина ДУШАНА

(67/272418)

Последњи поздрав оцу

МИРКУ ВИНЧИЋУ
1948–2019.

Од кћерке САЊЕ с породицом
(68/272418)

Последњи поздрав брату

МИРКУ ВИНЧИЋУ
1948–2019.

Од брата ДУШАНА с породицом

(69/272478)

28. децембра 2018. напустила нас је наша вољена супруга, мајка и бака

ВЕСНА СПАСОЈЕВИЋ
1961–2019.

Хвала ти за несебичну љубав, доброту и пажњу. 

Ожалошћени: супруг РАДОЉУБ, синови АЛЕКСАНДАР и ДРАГАН, снаја

ЈАСМИНА, ћерка БИЉАНА, зет ЗЛАТИБОР, унуци АНЂЕЛА и ВЛАДИМИР

(74/272429)

Последњи поздрав своме брату, шураку и ујаку

СРБИ ТАСИЋУ
1969–2019.

Од сестре ОЛИВЕРЕ, зета ГОРАНА, сестричине

БОЈАНЕ, сестрића БОЈАНА и зета МИЛАНА

(80/272437)

Последњи поздрав

СРБИ ТАСИЋУ
1969–2019. 

Нашем вољеном супругу, оцу и деди последи по-

здрав.

Твоји најмлији

(82/272441)

29. јануара 2019. године напустила нас је наша

драга и вољена

ЗОРИЦА ДРАКШАН
1935–2019.

Анђели ће и по дану и по мраку носити звезду

која ће небом најлепше сјати и увек ћемо с по-

носом рећи и ово је наша мати, наш херој, ве-

лики борац.

Твоји најмилији: супруг СРБИНКО, син МИРО-

СЛАВ, снаја МАРИЦА, унука МАРИНА, прау-

нук ВУК, ћерка МИРЈАНА и зет ДРАГОМИР

(135/272530)

Последње збогом на-

шој драгој

ЗОРИЦИ

ДРАКШАН

Од ЛЕЛЕ, МИЛИЦЕ,

НЕВЕНЕ, СЛОБЕ, 

САЛЕТА, НЕШЕ

и РАДЕТА
(136/272530)

3
Последњи поздрав вољеном оцу, деди и прадеди

ЂОКИ МАРЈАНОВИЋУ
1927–2019.

Хвала ти неизмерно за сву љубав и доброту коју си нам пружио.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији: синови МИЛОШ и МИЛАН, снаје МАРИЈА и ЉИЉАНА,

унучад ДРАГАНА и ПЕТАР с породицама

(133/272526)

АНДОН

ДОДЕВСКИ
1945–2019.
Качарево

Вољеног оца Андона са
дубоком тугом испра-
ћам, на вечни пут.
Тата, остаћеш заувек у
мом срцу!

Ћерка ЗОРИЦА

(139/2782545)

Последњи поздрав драгом пријатељу и колеги

ДРАГУ ВОЈНОВИЋУ

Хвала ти на свему.

Колектив „Гумипласт Ивон”
(131/272515)

Последњи поздрав

ЖИВОЈИНУ

МАЂАРОВ-

АКИЈУ
1939–2019.

С љубављу и поштова-

њем чуваћемо успо  ме-

ну на тебе. Хвала ти за

све. Почивај у миру. 

Унука ИРИНА, зет

ШАНДОР и ћерка

ДРАГАНА

(109/272478)

Последњи поздрав

тати, тасту, деди и

прандеди

ЖИВОЈИНУ

МАЂАРОВ-

ЖАНКИ

Хвала за све. Ћерка

ЉИЉАНА, зет ПЕЦА,

унук ДАМИР, снаја

ИВАНА, праунук

СТЕФАН и праунука

ВАЊА

(112/272478)

Последњи поздрав

ЖИВОЈИНУ МАЂАРОВ

-ЖИВАНКУ
1939–2019.

Твој одлазак је оставио велику празнину, бол и

тугу. Заувек ћеш бити у мом срцу и мислима. 

Супруга ДЕСАНКА
(110/272477)

Последњи поздрав

прадеди и деди

ЖИВОЈИНУ

МАЂАРОВ

Од праунука

АНЂЕЛЕ и ОГЊЕНА

с мамом и татом

(111/272458)

НИКОЛА

ПАНТИЋ
Научио си нас доброти,
поштењу и да је срећа
зато смо сложни и за-
једно.
На твом смо путу а ти у
нашем срцу.

Од унуке ТАЊЕ и зета
МИЛОША и праунучића

(119/272498)

Последњи поздрав нашем вољњеном

НИКОЛИ ПАНТИЋУ
1944–2019.

од супруге ЉИЉАНЕ с породицом

(127/272511)

Последњи поздрав

драгом оцу

НИКОЛИ

ПАНТИЋУ

од сина СРЂАНА

с породицом

(128/272511)

Последњи поздрав

драгом оцу

НИКОЛИ

ПАНТИЋУ

од сина СИНИШЕ

с породицом

(129/272511)

25. јануара преминуо је

наш вољени отац и деда

НИКОЛА

ПАНТИЋ
Почивај у миру, анђели
нека те чувају. 

Ћерка СНЕЖАНА, зет
ЖЕЉКО и унука

АНЂЕЛА
(130/272511)

Последњи поздрав

БЛАГОЈЕ

КОСТАДИНОВИЋ

1932–2019.
Твојим одласком оста-

вио си нам велику бол

и вечну тугу.

Твоји најмилији: 

супруга ВЕРА, ћерке

ЦАЦА и ОЛГИЦА с

породицама и снаја

АЛЕКСАНДРА

с породицом

(137/272542)

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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Прошло је шест година
откако се преселила у
вечност наша мила се-
стра

РАДОЈКА

МУНИЋ
рођ. Ловић

29 I 2013–29 I 2019.

Тугују за тобом твоје се-
стре и браћа

(57/272401)

Прошло је шест месеци
откада није с нама наша
мајка, бака и сестра

ЉИЉАНА

МАТЕ
1959–2018.

Син ЕМИЛ, ћерка АНИ-
ТА са својим породица-
ма, сестре ВЕРА, ВЕСНА
и МАРИЈА

(63/272412)

Мој тата је мој анђео који ме чува са неба

БЛАГОЈЕ ВИТОМИРОВ
6. 2. 2010–6. 2. 2019.

Твоја ДРАГАНА с породицом
(76/272431)

29. јануара 2019. године, навршава се годину дана од
смрти нашег вољеног

МИЛОСАВА БЛАГОЈЕВИЋА
Заувек ћеш живети у нашим срцима. 

Твоји најмилији
(87/27248)

Последњи поздрав нашем вољеном сину, никада не прежаљеном

ДАРКУ ДОЈЧИНОВСКОМ

15. 4. 1988–23. 1. 2019.

Од оца ЗОРАНА, мајке ЛЕЛЕ, брата ДЕЈАНА, снаје ДЕЈАНЕ, 

деде БОРЕ и ћерке АУРОРЕ

(64/272414)

Последњи поздрав

од комшија из двори-

шта

ДАРКО

ДОЈЧИНОВСКИ

(41/272375)

Последњи поздрав

зету

ДАРКУ

ДОЈЧИНОВСКОМ

Анђели те чували.

Почивај у миру. 

ТАШТА с породицом

(83/272442)

ДАРКО ДОЈЧИНОВСКИ

Љубави моја сада си на лепшем месту међу анђе-

лима. Почивај у миру. 

Твоја СУПРУГА и ћеркица БУБИЦА
(84/272442)

Последњи поздрав поштованој колегиници

др БЕХИЈА ВРАНИЋ
лекар у пензији

ДЛВ СЛД Подружница Панчево

(2/Ф)

Поштованој

ИВАНКИ СТОЈАКОВ
Наша вољена преминула је 24. јануара, али ће заувек
живети у нашим срцима.

Ожалошћена фамилија
(129/272500)

26. јануара изненада нас је напустио наш најдражи

БОШКО СРЕТЕНОВИЋ
1948–2019.

Хвала ти за сву љубав и доброту коју си нам пружио. 

Твоја супруга ВЕРА, с ћерком ТАЊОМ и сином ГОРАНОМ

с породицом, сестре ВЕРА, МИКА и НАДА и братом ПАНТОМ

с породицама

(92/272450)

БОШКО СРЕТЕНОВИЋ

Последњи поздрав драгом зету и течи. 

Породица ГРУЈИЋ

(91/272455)

Драгом

БОШКУ

Од ИРЕНЕ

и АЛЕКСАНДРЕ

(90/272454)

Драгом комшији

БОШКУ СРЕТЕНОВИЋУ

Последњи поздрав од станара зграде Илије Га-

рашанина 11

(95/извод)

Најбољем комшији

чика БОШКУ

Последњи поздрав

од породице БОЖИЋ

(94/272460)

Последњи поздрав драгом куму

БОШКУ

Од кумова БУДЕ, ЈАСМИНЕ, НАТАЛИЈЕ

и БИЉАНЕ
(97/272462)

Последњи поздрав

АНА БЕЛЂА
1952–2019.

Заувек ћеш живети у

нашим срцима.

Твоји најмилији:

неутешна ћерка

МАРИНА, унук

МАРКО и зет РАДЕ
(21/272314)

Последњи поздрав

АНА БЕЛЂА
1952–2019.

Заувек ћеш живети у

нашим срцима.

Ожалошћени: сестра

НАДА, брат ВАСА,

сестрић МАРЈАН, унук

ВЕЉКО и снаја РАДА

(22/272319)

25. децембра 2018.

преминула је драга

КАТАРИНА

БОГДАН
1947–2018.

Б. Н. Село

Ожалошћени: супруг

ЈОВАН, син ДАНИЈЕЛ,

снаја МАНУЕЛА,

унука ЛАРА, свекар

НИКОЛА, сестра

АНГЕЛИНА с породи -

цом и многобројна

родбина

(6/272295)

301-150
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2. фебруара 2019. про-

ђоше две године

МИЛОШ
ЗАРИЋ
1940–2017.

Носе га у срцу супруга
ЗОРКА, син НЕЂО, снаја
ВАЛЕНТИНА, унукеМИЛ -
КА и БИЉАНА и унук
МИЛОШ

(59/272406)

Сећање на драге родитељe

НИКОЛИЋ

НАДА ДОБРИВОЈ

Ћерке: ВЕРА, ВЕСНА и МАРИЈАНА

(62/272422)

МИЛОРАД

ЧИКА

ЧИЛЕ

Године пролазе, а ти

ћеш увек остати у

нашим срцима и

бити наш понос.

Твоји: ЖИВКА,

МАРИЈАНА, ДРАГО

и унука ТАМАРА

(8/272300)

4. фебруара 2019.

навршиће се пола го -

дине од како се упо -

којио наш

МИЛАН

КАТИЋ

Супруга ЈАЊА,

синови РАДИША и

МИЛОМИР, снаја

ВЕРИЦА и унук

НИКОЛА

(23/272320)

СЕЋАЊЕ

Драга 

ЈЕЛЕНА

Тамо си ти где ве ру -

јем туге и бола нема.

Тамо си ти с анђе ли -

ма. Телефони ћуте,

слике ће да пожуте.

Сећања и успомене

на тебе, наша дру же -

ња и разговоре вечно

остају. Мирно спавај,

Јело.

Твој друг МИОДРАГ

(31/272347)

Сећање на драге родитеље

БОГДАНОВИ

ЛАЗАР ЈУЛКА
рођ. Петрашек

1919–1993. 1925–2017.

Заувек у нашим срцима и мислима. 

С љубављу ћерке БРАНКА и ЉУПКА с породицама

(81/272438)

In me mo ri am
2013–2019.

ЗОЈА
СТАНКОВИЋ

Прошло је шест година

како ниси с нама. Мно -

го нам недостајеш. Пу -

но те волимо. Успомену

на тебе чуваћемо вечно. 

Твоји НАЈМИЛИЈИ
(33/272356)

МИЛОРАД САВА СЛАВКО ДУШАН
2. 11. 2010. 13. IV 2002. 29. IV 2012. 30. VI II 2008.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на вас. 

Ваши најмилији с породицама БОЖИЋ, ЈАКОВЉЕВИЋ и КОСТИЋ

(98/272463)

Прошло је две године

од кад није с нама

МИЛОШ

ЗАРИЋ
Заувек ћеш бити у на-

шим срцима. 

Ћерка МИЛКА

СТОЈИЧИЋ с породицом

(86/272447)

Нашем вољеном

ГРУЈИЦИ ШАПОЊИЋУ
5. II 2009–5. II 2019.

У нашим си срцима, мислима, заувек. Наша си љубав.
Воли те твоја ПОРОДИЦА (88/272461)

Тужно сећање

27. 1. 2019. године, навршава се три године од

смрти моје вољене сестре

ФИРА РАКИЛА
рођ. Коњевић

Успоменама и љубављу чувам те од заборава. 

Твоја тужна сестра ОЛИВЕРА с породицом

(89/272452)

28. јануара 2019. годи-

не, навршава се годи-

на од смрти моје маме

МАРИЈЕ

МИЛЕНКОВИЋ

Ћерка ЉУБИЦА

с породицом

(96/272461)

СЕЋАЊЕ

БОЖИДАР

ЈОКОВИЋ
2011–2018.

Чувамо те у срцима.

Твоји најмилији

(99/272464)

Четрдесет дана је од

како ниси с нама

СТОЈАНКА

БРКИЋ

Почивај у миру. 

ЈОЦА и АНЂА

(114/272481)

Три године откако

ниси с нама

ВЕРА

ЂОКИЋ

Често те спомињемо и

с тугом те се сећамо. 

Твоји најмилији

(113/272480)

Нашем

МИРОСЛАВУ

СТАНКОВИЋУ

МИЛЕТУ

6. фебруара, у 11 сати,

одржаћемо двогодишњи

парастос на Новом гро-

бљу у Панчеву.

Породица
(115/272484)

2. фебруара навршава се 15. година од како није

са нама наша вољена

БОЖИЦА НИНИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Твоји: БОРИС, ДРАГАН и СТОЈАНКА

(10/272303)

Сећање на нашу драгу

БОЖИЦУ

НИНИЋ
Увек ћеш остати у на-
шим срцима. 

Твоји: отац ЈОВАН,
брат ЂУРА, снаја ДРА-

ГАНА и братанац
СТЕФАН
(93/272456)

Две дуге године без су-

пруга оца и деде

МИРОСЛАВА

СТАНКОВИЋА

Време не брише тугу,

причамо о теби, волимо

те и чувамо од заборава.

Породица

(124/272505)

Двогодишње помен

брату

МИРОСЛАВУ

СТАНКОВИЋУ

Године пролазе, али се-
ћање и успомена на
брата никад.

Сестра МИЛИЦА
с породицом

(125/272505)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН

ГАЂАНСКИ
3. II 2014 – 3. II 2019.

С љубављу и поносом

чувамо успомену на

тебе. 

Твоји најмилији

(117/272496)

ЏВИЈЕТА БЈЕЛОПЕТРОВИЋ

Постоји љуав коју смрт не прекида.

Твоји најмилији

(118/272497)

У суботу, 2. фебруа-

ра, у 11 сати, даваће-

мо годишњи помен

мојој мајци

СТОЈАНКИ

ВЛАЈИЋ

Син СТЕВАН

с породицом

(138/272543)

ГОРИЦА АДАМОВИЋ

Неизбрисив траг. НАДА, МИЛАНА, МИНА,

ВЛАДИСЛАВА ВАЊА и СЛАВКО ПЕТРОВ

(79/272436)

У понедељак, 4. фебруара навршава се четрде-

сет дана откако није више са нама наша вољена

мајка и бака

СТОЈАНКА БРКИЋ ЦУКА
Најлепше људске врлине су те красиле. Хвала ти

за сву љубав и незаборавне тренутке била си и

остаћеш наш херој. Увек ћемо те се сећати.

Твоји најмилији: син МИРОСЛАВ, снаја ЈАДРАН-

КА, унук СТЕФАН и унука ТАМАРА
(108/272475)
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Драги наш

МИХАЈЛО ВУКМИРОВИЋ
2017–2019.

Време које пролази не значи ништа, када

је сећање живо.

С љубављу ТВОЈА ПОРОДИЦА

(3/272289)

РАДМИЛА

ЈЕЛАЧА
1930–2007.

Тужно сећање на на -

шу маму, нану, пра -

баку

Ћерка ЗЛАТА 

с децом
(7/272298)

РАДИСЛАВ
МИЈАТОВ
1939–2011.

Вољене не забо ра вља мо.

ПОРОДИЦА
(9/272302)

У уторак, 5. фебруара, у 11 сати, на гробљу

Котеж даваћемо четрдесетодневни помен

нашем

МИЛОРАДУ СТОКИЋУ
1947–2018.

Туга и успомене.

С љубављу твоја ПОРОДИЦА

(13/222308)

Осам година

ВЛАДИМИР

СТОЈКАНОВИЋ
2011–2019.

Владо, тешко је веровати да си отишао

без повратка. Ја знам кога волиш и

поштујеш. Остајеш у срцу заувек са мном.

Твоја супруга ВЕРА

(20/272318)

2. фебруара, у 11 сати,

одржаћемо го ди шњи

по  мен сестри

ДУШАНКИ

ЗОРИЋ
Најлепше успомене на
тебе чувамо у нашим
срцима. Тво ји: сестре
СТОЈАНКА и ЉИЉАНА,
и сестрићи с поро ди ца -
ма

(30/282346)

МИЛОШ ВУЛЕТИЋ
6. II 2015–6. II 2019.

Teшко је без тебе. Бескрајно нам недостајеш. 

Твоје: МИЛИЦА, СМИЉА и БИЉАНА с

породицом 

(36/272362)

1. фебруара 2019. године навршава се четири године

од када није с нама наш вољени

ЈЕЛЕНКО ЂУРЧИНОВИЋ

С љубављу и тугом. Његови НАЈМИЛИЈИ

(38/27365)

ЈОВИЦА СТОЈОВИЋ

Прошле су тужне четири године од како ниси с нама.

С великом тугом и поштовањем супруга РАДА, синови

СРЂАН и ЂОРЂЕ с породицама

(39/272371)

Драгом комшији

МИЛИ

СТОКИЋУ

– БРКИ

Прошло је 40 дана, а с

поносом и поштовањем

чувамо успомену на тебе.

Породица МИЈАТОВ

(40/272370) 

СЕЋАЊЕ

МИЛОШ МАРКОВИЋ – МРКА
2. 9. 1986–2. 2. 2017.

Прошле су две дуге, тужне, тешке године откако недостајеш у сва-

ком трену. У души тмина, у срцу празнина. 

Наутешни: супруга ЈЕЛЕНА, мајка ЉИЉАНА, отац РАДЕ, 

браћа ДАРИО и ВЛАДАН с породицом, породица ВУЈАНОВИЋ

и кумови МАТАРУГА

(44/272380)

САША ПАНТИЋ

Година прође,а боли туга не напуштају наша ср-

ца. Однео си све са собом, остала је празнина

тамна и болна. Нађи свој лик међу звездама и

анђелима. 

Твоја неутешна ПОРОДИЦА

(42/272396)

СЕЋАЊЕ

САША ПАНТИЋ
31. 1. 2018–31. 1. 2019.

Поносни смо што си био део наших живота, а за-

увек тужни што смо те изгубили.

Твоји КОВАЧЕВИЋИ

(43/282377)

СЕЋАЊЕ

ЈОЖЕФ

ГРАХУБЕР
2004–2019.

Твоји НАЈМИЛИЈИ

(45/272382)

2. фебруара 2019. дајемо годишњи помен никада

прежаљеној мајкани, бакани, нашој

АНИ СТАНИЋ
14. 6. 1934–6. 2. 2019.

Написала би, а написати оно што нам душа осе-

ћа се не може. Нема тих слова. Знамо да нас чу-

јеш, осећаш. Молим те, загрли нас. Вечно те во-

ле твоја МИЉА и ЛАЗАР. Недостајеш нам пуно.

(46/272384)

СЕЋАЊЕ

СЛАЂАНА

УРС
1955–2007–2019.

Нисмо те заборавили.

Стално те спомињемо. 

Твоји најмилији

(49/272389)

МИЛОРАД

СТОКИЋ

Добри друже мој, мој

пријатељу, почивај у

миру и нека ти је ла-

ка земља. 

ДУШИЦА, ДРАГАНА

и СЛАВИЦА
(61/272410)

Четрдесет дана није

с нама наш комшија

МИЛОРАД

СТОКИЋ

С поштовањем поро-

дица ВИЈАТОВ

(73/27242)

Прошло је годину дана откако с нама није наша
драга

МИЛИЦА СТЕВАНОВСКА
11. 11. 1944–2. 2. 2018.

Помен ће се одржати 2. фебруара, у 11 сати, на

гробљу у Качареву. 

Ожалошћени: синови ВЛАДИМИР и СЛОБО-

ДАН, унук МИХАИЛО, снаја ВЕРОНИКА и оста-

ла родбина и пријатељи
(77/272434)

5. фебруара навршава се десет тужних година

како није с нама наша вољена

ВЕРИЦА РАЈКОВИЋ

И даље у нашим душама и мислима, чувамо

успомену на тебе. 

Породице РАЈКОВИЋ и ПЕТРУЛ

(78/272434)
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Помен

ЈОВАН ЂОРЂЕВИЋ

9. фебруара 2019. навршава се година од смрти. Вечно

ожалошћена супруга ЈАЊА, ГОРАН и ГОРДАНА

(15/172310)

2. фебруара навр ша ва се
тужних че тр де сет дана

ЕМБЕЛИ
ЂЕРЂ

1949–2018.

Вечно ћеш остати у
нашим срцима. Твоја
супруга ГИЗЕЛА, син
ЂЕРЂ с породицом и
ћерка ХАЈНАЛКА с
породицом

(17/272313)

5. фебруара 2019. навр -

шава се две го ди не како

није с нама наш драги

СЛОБОДАН

ЦВЕТКОВИЋ

Супруга ДРАГИЦА и

ћерка НАТАША с

породицом

(16/27231)

3. фебруара навршава се пет година откада није

с нама наш вољени

МИЛЕНКО ЛУКОВИЋ

С љубављу и поштовањем. Заувек си у нашим

срцима и мислима.

Твоји НАЈМИЛИЈИ

(18/272314)

У неверици и болу прошло је шест месеци од

када није с нама наш

МИЛОМИР ТАНАСКОВИЋ

Полугодишњи помен даваћемо 2. фебруара

2019. године, у 13 сати, на Новом гробљу, у

Панчеву.

Тугује за њим његова ПОРОДИЦА

(19/272317)

СЕЋАЊЕ

СТАНКО АРАЛИЦА
2009–2019.

С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.

Твоји НАЈМИЛИЈИ

(35/272360)

СЕЋАЊЕ

БОРИСЛАВ ИВКОВИЋ
31. I 2007–31. I 2019.

Још увек се не миримо с суровом истином да си

заувек остишао.

Супруга БЕБА и ћерке БОРИСЛАВА, МИЛИЦА

и ГОРДАНА

(37/272362)

У суботу 2. фебруара у 12 сати, на Ковин-

ском гробљу, дајемо четрдесет дана на-

шем драгом и вољеном

НИКОЛИ ФИЛИПОВУ
1940–2018.

Време пролази, бол у срцу остаје, много

нам недостајеш. 

Твоја супруга ЉИЉА, син ИВАН, ћерка

ИВАНА и зет МИХАЈЛО

(50/272390)

Дана 6. фебруара 2019. године, у 11 сати,

на Новом гробљу даваћемо четрдесето-

дневни помен нашем вољеном супругу,

оцу и деди који нас је прерано напустио

МАРИЈАНУ ШМИТУ
Живећеш с нама у нашим срцима и сећа-

њима, јер вољени не умиру док живе они

који их воле, недостајеш. 

Ожалошћени: СУПРУГА с децом и унуцима

(51/272391)

БОРИСЛАВ

ИВКОВИЋ
2007–2019.

Породица

ТОПАЛОВИЋ

(58/272402)

5. фебруара навршава се десет година туге и празинине, коју испуњавају

сећања на нашу маму, ташту, баку и прабаку из Омољице

ОЛГУ НИКОЛИЋ
5. 2. 2009–5. 2. 2019.

Мама, бескрајно нам недостају сигурност и топлина твог загрљаја,

поглед пун љубави, нежни осмех и речи подршке. Не постоји уте-

ха, али ни заборав. Поносне смо што си била наша мама. 

Захвалне ћерке НЕВЕНКА, ЗОРИЦА и ВЕСНА с породицама

(65/272415)

6. фебруара 2019. навршава се тужна година ка-

ко није с нама наша вољена

ЦВИЈЕТА ЂОРЂЕВИЋ

Недостајеш нам и никада те нећемо заборавити. 

Ћерка БИЉАНА и син ПРЕДРАГ с породицама

(52/272397)

6. фебруара навршава се 20. година откако није

с нама наша

ГОРДАНА ОКУКА
1975–1999.

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима. 

Твоји: отац БОГОЉУБ, мајка ВЕРА, брат ГОРАН

с породицом и брат ВЛАДИМИР с породицом

(75/272450)

4. фебруара навр ша ва

се десет година од смрти

наше

СЛАВИЦЕ
Године пролазе, а бол је

све јача.

Твоји: МАМА и ТАТА,

сестра МИЛЕНА са

породицом

(4/272293)

СЛАВИЦА

Чувам успомену на

тебе, твој лик и све што

си ми даривала. Знала

си колико те волим, али

никад нећеш знати

колико ми недостајеш.

Ћерка МИЛЕНА 

са породицом

(5/272293)

СЕЋАЊЕ

ДОБРИЛА

САВИЋ
12. I 2014–12. I 2019.

Сећамо те се са пуно

љубави, захвалности и

туге.

Твоји НАЈМИЛИЈИ
(28/272342)

Дана 24. јануара 2019. напустила нас је наша драга

БОРКА СОКОЛОВСКА

Живећеш вечно у нашим срцима. 

Твоји најмилији БЛАГОЈА, ИГОР и ЈЕЛЕНА

(53/272399)

Последњи поздрав

БОРКИ
СОКОЛОВСКОЈ

НИКОЛА, РУМЕНА,

ДРАГАН и ДЕЈАН
(54/272399)

Последњи поздрав

БОРКИ
СОКОЛОВСКОЈ
СЛОБОДАН, РУЖИЦА,

ЖАРКО и САЊА
(55/272399)

Последњи поздрав

БОРКИ
СОКОЛОВСКОЈ

СЛАВКО и ДРАГИЦА

(56/272399)

2009–2019.

МИЛОШ

ГЛИГОРИН

СРЕТА

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(126/272507)

Прошла је година откако није са нама наша пле-

менита мајка

ЗОРКА ВУЈОВИЋ
3. II 2018 – 3. II 2019.

С љубављу и поносом чувамо те од заборава.

Твоји најмилији

(121/ф)
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25ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Син ко
Ште не, с по ре клом ја за ви ча ра, про -
на ђе но је смр зну то и мо кро у Вој ло -
ви ци пре не ко ли ко да на, а при том
га је ју рио чо пор лу та ли ца из кра ја.

Не ко ли ко да на пре то га ви ђе но је
на Стре ли шту с ве ћим псом, ве ро -
ват но оцем, ка да су за јед но оста -
вље ни у ку ти ји ис пред јед не згра де
у на се љу, по ло шем вре ме ну и без
ика квог за кло на.

Овај „слат киш” је ве о ма мио и
раз и гран, чи ме ће са свим си гур но усре ћи ти не ку пле ме ни ту
ду шу. За ин те ре со ва ни за ње го во удо мља ва ње мо гу се ја ви ти
на те ле фон 066/36-66-99.

Ме ди ћи
Ови ма ли ша ни су пре
из ве сног вре ме на про -
на ђе ни без ика квог
скло ни шта на до мак бу -
вља ка у Пан че ву, а у
ме ђу вре ме ну су до би -
ли ку ћи цу, али и да ље
тра же то пао дом.

Ле по тан чи ћи се тре -
нут но на ла зе од мах ис под над во жња ка пре ма Ја бу ци, у бли -
зи ни не до вр ше не спорт ске ха ле. Пра ви ма ли дун да сти ме -
две ди ћи жељ ни су љу ба ви, па иа ко не ки до бри љу ди бри ну о
њи ма, би ло би нај бо ље да се што пре скло не са ули це у то пле
до мо ве.

Све ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 
064/40-29-399.

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.

У ери ка да се све ви ше на ших
су гра ђа на оти ску је у бе ли свет
у по тра зи за из да шни јим из во -
ром ег зи стен ци је, а бу ду ћи да
сва ко, у ве ћој или ма њој ме ри,
че зне за род ном гру дом, „Пан -
че вац” им пру жа при ли ку да
се ма ло олак ша ју у тре ну ци ма
„но стал ги чар ске” кри зе.

У овој ру бри ци пан че вач ки
„га стар бај те ри” про го во ри ће по -
не што о то ме ка ко су иза бра ли
баш кон крет ну де сти на ци ју, опи -
са ће је из свог угла и ука за ти на
раз не осо бе но сти ко је ка рак те -
ри шу то под не бље и љу де.

Сло бо дан Аџић, по зна ти ји као
Бо ле, ро ђен 1967. го ди не, за -
вр шио је Еко ном ски фа кул тет
у Бе о гра ду, на кон че га је во -
дио пан че вач ке фир ме „Кон -
струк тор” и „Пе тро хе ми ју”, а у
ме ђу вре ме ну и оп штин ски из -
вр шни од бор.

По том је док то ри рао, об ја -
вио ви ше књи га и на уч них ра -
до ва и по стао про фе сор на Фа -
кул те ту за ме наџ мент у Срем -
ским Кар лов ци ма.

Већ око го ди ну и по да на он
се на ла зи у Ку вај ту, где пре да -
је на јед ном та мо шњем уни -
вер зи те ту. Пре то га је, та ко ђе,
као про фе сор ме наџ мен та и
мар ке тин га ра дио у Са у диј ској
Ара би ји.

Ри гид но са у диј ско дру штво
– Ка да је ов де кре ну ла еко ном -
ска кри за, од лу чио сам да, иа -
ко у већ по од ма клим го ди на -
ма, по тра жим ино стра ни ан га -
жман. Ка ко ни у Евро пи ни је
би ло та ко сјај но, по чео сам да
раз ми шљам о бо га ти јем Бли -
ском ис то ку. Слао сам апли ка -
ци је на раз не адре се, да би ми
2014. го ди не сти гао по зи ти ван
од го вор с пре сти жног уни вер -
зи те та „King Fahd” из гра ди ћа
Ха фар ел Ба тин, са се ве ра Са у -
диј ске Ара би је, на до мак Ку вај -
та. У пи та њу је ше ри јат ска кон -

НА ШИ У БЕ ЛОМ СВЕ ТУ: СЛО БО ДАН АЏИЋ НА БЛИ СКОМ ИС ТО КУ

ОД БА НА ТА ПРЕ МА КУ ВАЈ ТУ И – РИ КВЕРЦ!
кон такт са стран ци ма, па чак
ни ако су му сли ма ни, да је хра -
на ве о ма ло ша, али да је нај го -
ре у са о бра ћа ју.

– Се да ње за во лан ни је пре -
по руч љи во, јер Са у диј ци во зе
као лу ди, чак и у глав ној ули ци
ју ре пре ко 200 на сат, па су ме,
ка да сам до шао та мо, до слов це
учи ли ка ко да пре ла зим ули цу.
Не ве ро ват но је да не иду у за -
твор ако не ког пре га зе, већ пла -
ћа ју од ште ту. И ре ци мо, ако
уда ре бел ца, то их не ће пре ви -
ше ко шта ти, за раз ли ку од ка -
ми ла, ко је су за њих ста ту сни
сим бол. Сто га мно ги та мо шњи
бе ду и ни же ле да по се ду ју ову
ег зо тич ну жи вуљ ку, иа ко прак -
тич но жи ве од ова ца као и ве -
ко ви ма уна зад. Са у диј ци су, су -
штин ски, пле мен ско дру штво,
за сно ва но на ре ли ги ји из пр вог
ми ле ни ју ма, и по гла ви ца им
од ре ђу је све, чак и то ко ће да
сту ди ра. Ни су пре ви ше при ја -
тељ ски на стро је ни, у ве зи са
чим сам до био са вет да тре ба
има ти кон такт са мо са они ма

мо ра, са мо је дан пут сам се по -
мо чио до ко ле на, јер во да ни је
за ку па ње – пре то пла је и пре -
пу на уља и наф те. У сеп тем бру
и ок то бру вла да ве ли ка вла га,
што је ка та стро фа: за ма гле ти

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ШКО ЛА У БРЕ СТОВ ЦУ НЕ НА ПЛА ЋУ ЈЕ ТЕР МИ НЕ ЗА ТРЕ НИН ГЕ

Ви ше спо р та – здра ви ја и срећ ни ја де ца
Бре сто вач ка Основ на шко ла
„Ол га Пе тр ов” већ ду же вре ме
по се бан ак це нат ста вља на ван -
на став не ак тив но сти и здра ве
сти ло ве жи во та.

Пре ма ре чи ма ди рек тор ке те
обра зов не уста но ве Да ли бор ке
Бре ти Бој ко вић, на то ути че и
од лу ка да се не на пла ћу ју тер -
ми ни за тре нин ге, што је да -
нас пра ва рет кост.

– Та ко ра ди мо већ го ди на ма,
па се мо же ре ћи да је већ по -
ста ло тра ди ци ја да спор ти сти

У ве ли кој ме ри и из тог раз -
ло га у овој шко ли сва ко днев но
се чу ју ве се ла деч ја гра ја и
спорт ски по кли чи и по здра ви
с ка ра теа, ру ко ме та, фуд ба ла
и фит не са. Уче ни ци за та кав

трет ман за хва љу ју ти ме што су
број ним ди пло ма ма и ме да ља -
ма с ра зних так ми че ња укра -
си ли зи до ве и ви три не бре сто -
вач ке уста но ве.

кли ма ти зо ва ном про сто ру. И
кад си сам у тој не го сто љу би вој
пу ста хи ји, мо раш се бе да бо -
дриш ка ко би на гу рао рас по ло -
же ње као да је сва ки дан Бо -
жић. Али ка да сам пр ви пут чуо

алкохо ла, не ма сви ње ти не и
нај го ре је што не ма сло бо де,
због че га сам нај ви ше же лео да
се вра тим – на во ди овај пан че -
вач ки пе чал бар у бе лом све ту.

Не под но шљи ва пу стињ ска
кли ма

Но ис по ста ви ло се да му је сле -
де ћа де сти на ци ја тек не ко ли ко
сто ти на ки ло ме та ра уда ље ни
Ку вајт, још јед на др жа ва ко ја је
им пе ри ју из гра ди ла ис кљу чи -
во на екс пло а та ци ји наф те, где
је та ко ђе на јед ном фа кул те ту
до био уго вор на две го ди не.

– Ви дев ши све то бле шта ви -
ло, по на дао сам се да ће би ти
дру га чи је. Али пре ва рио сам
се – исто је. Док у Са у диј ској
Ара би ји ни сам ни пла ни рао да
зо вем по ро ди цу, ов де сам то
по ку шао на кон два ме се ца. И
убр зо смо уста но ви ли да, по -
ред ло ше кли ме, та зе мља ни
по ком осно ву ни је за стран це.
У ства ри – је сте, али са мо за
оне му сли ман ске ре ли ги је, јер
све га је дан од три ми ли о на су

тим исто ми сле и за нас. У ства -
ри, њи хо во ме со за ис хра ну има
те жак укус и углав ном се све
сво ди на пи ле ти ну, па кад до -
ђем ку ћи, не мо гу очи ма да је
ви дим. На при мер, ни са у диј -
ско на ци о нал но је ло кап са, то
јест не ка кво пи ле ће или јаг ње -
ће пе че ње на пи рин чу, по ме -
ни је пот пу но без у ку сно. С на -
шом хра ном је јед но став но не -
у по ре ди во. Је ди но што ми се
ствар но до пао ко лач под на зи -
вом ку на фа, пра вљен с ко зјим
си ром, а је де се док је врућ.
Али опет је пре слат ко, па ти
ла ко ско чи ше ћер – ка же Бо ле.

ове шко ле без ика кве на док на -
де има ју на рас по ла га њу фи -
скул тур ну са лу и хол шко ле.
Са мим тим се ума њу је це на тре -
ни ра ња за све ђа ке, а до би ја мо
и мо гућ ност да се уче ни ци ко ји

при ма ју нов ча ну со ци јал ну по -
моћ у пот пу но сти осло бо де пла -
ћа ња – на во ди ди рек тор ка.

зер ва тив на сре ди на, усред пу -
сти ње, па је, обр ни-окре ни, мој
жи вот та мо био ве о ма до са дан
и сво дио се на ре жим „по са о –
ку ћа”. С дру ге стра не, усло ви
ра да су го то во са вр ше ни, јер су
Са у диј ци схва ти ли да сту ден ти
ко ји за вр ше фа кул тет на ен гле -
ском је зи ку мно го ви ше до при -
но се – по чи ње при чу Бо ле.

Он је убр зо спо знао да жи те -
љи те ве ли ке зе мље не во ле

ко се до га ђа ло да ми ски ну не -
ку об ја ву на „Феј су”, по пут оне
о де вој ци ко ја је, пре ко Ку вај -
та, по бе гла за то што је мал тре -
ти ра на. Ина че, же не су из у зет -
но обес пра вље не: ван ку ће мо -
гу са мо оде ве не та ко да им се
је ди но очи ви де, а по ред оста -
лог, не сме ју да се уда ју за не -
му сли ма на, док му же ви мо гу
да их уби ју и са мо због пу ке
сум ње на не вер ство. Не ма

СА У ДИЈ ЦИ СЕ (НЕ) ИЗ ВИ ЊА ВА ЈУ!
Про фе сор Аџић сли ко ви то је опи сао не ке жи вот не по гле де

Сау ди ја ца.

– Ин те ре сант но је да су на јед ном ис пи ту на мо је пи та ње

да ли се же не ви ше из ви ња ва ју од му шка ра ца, сви за о кру -

жи ли „не”. На осно ву то га ука пи рао сам да они су штин ски

не ма ју ни ка кав кон такт са же на ма – на во ди Бо ле.

ко ји зна ју ен гле ски, што зна чи
да има ју и од ре ђе ну људ ску ши -
ри ну. И са мо дру штве но устрој -
ство их умно го ме спу та ва; глав -
ни ре сурс наф ту др жи ис кљу -
чи во кра љев ска по ро ди ца Са -
уд, а дик та ту ра је ри гид на. Та -

пра ви Ку вај ћа ни, ко ји, с дру ге
стра не, има ју не ви ђе не при ви -
ле ги је и бар 2.000 до ла ра ме -
сеч но од вла де, а до би ја ју и ку -
ћу, на док на де за де цу и што -
шта дру го. Сам Ку вајт је за -
пра во град-др жа ви ца као одав -
де до Вр шца. Чак и под се ћа на
Ср би ју, из у зев што је не у по ре -
ди во бо га ти ји. А дру го је слич -
но – за све ти тре ба ве за, гра де
без пла на и ре да, шко ло ва ње
је пре ску по а ло ше и, на ро чи -
то, вла да оп шти ха ос на пу те -
ви ма. Због тих гу жви све је
ком пли ко ва но: кад с ком ши -
јом Гр ком хо ћу на ка фу, мо -
рам да по тро шим три са та, што
је из ов да шње ви зу ре не схва -
тљи во – на во ди Аџић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, у
Ку вај ту је све па пре но, па та ко
хам бур гер ко шта 1.500 на ших
ди на ра и ску пљи је од пло до ва
мо ра, а ки ло грам те ле ти не че -
ти ри пу та ви ше и ни је по у зда -
но не ког на ро чи тог ква ли те та.

– У гра ду има мно го ре сто -
ра на ко ји ви ше под се ћа ју на
ло ка ле с бр зом хра ном. Због
по ме ну тих гу жви нај че шће се
на ру чу је те ле фон ски, пу тем до -
ста ве. Ни ту не ма ал ко хо ла, а о
сви ње ти ни да и не го во ри мо,
јер су Ку вај ћа ни убе ђе ни да је
она не ви ђе но пр ља ва и са мим

Арапски студенти

Пешчана олуја: тако изгледа, веровали или не!

Призори из Кувајта

Боле као Арапин

се на о ча ре чим иза ђеш на по -
ље. При том, та мо све смр ди у
ва зду ху, са чу вај бо же! А тај њи -
хов пе сак је као спр же на зе -
мља. Јед но став но, кли ма је не -
ми ло срд на и при јат но је са мо у

„Од Ба на та пре ма Сре му”, ни је
ми би ло све јед но. Ма, ниг де ни -
је леп ше не го као уз Та миш... –
у но стал гич ном ду ху за вр ша ва
„бе ло свет ску” при чу овај око -
ре ли Пан че вац.

Он до да је и да је кли ма за
на ше при ли ке та ко су ро ва да
је по до ла ску од мах по же лео
да се вра ти.

– Пр вих да на је два сам из др -
жао, иа ко сам био „пел цо ван”
про тив све га и сва че га, до био
сам брон хи тис и не ки ви рус и
је два оздра вио. Тем пе ра ту ре су
ле ти чак и до аб нор мал них 60
сте пе ни Цел зи ју са, а зи ми пад -
ну на око 15. Ку вајт је нај го ри,
јер до ђе и до ну ле, а бу де и пе -
шча них олу ја. Е, то зна да из -
гле да као смак све та: не бо кре -
не да се бо ји у на ран џа сто, пре -
ђе у цр ве но и за вр ши на цр ном,
ка да пе сак про ди ре и кроз зид.
Да по лу диш. Иа ко жи вим близу



ре зул тат ски при бли жи, успе -
шно смо од би ли по том све на -
па де и меч при ве ли кра ју. Иде -
мо да ље. Ове не де ље смо би -
ли ком плет ни на тре нин зи ма
и то је нај ва жни је. Оче ку је мо
мег дан с Ду на вом на на шем
те ре ну, а по том два уза стоп на
го сто ва ња. У пи та њу су не у -
год ни ри ва ли, ко ји ће про тив
нас игра ти с мно го мо ти ва,
али ве ру јем да мо же мо да
оства ри мо ре зул та те ко ји нам
од го ва ра ју. Бо ри мо се за ме -
сто ко је во ди у Су пер ли гу и
на да мо се да ће мо ус пе ти у
сво јим на ме ра ма – ре као је у
те ле фон ском раз го во ру тре -
нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

У су бо ту, 2. фе бру а ра, у наш
град сти же еки па Ду на ва. Би -
ће то до бра при ли ка да Ду шан
Кне же вић и ње го ви са и гра чи
на ста ве по бед нич ки низ.

На ста вље но је над ме та ње и
у Пр вој ре ги о нал ној ли ги гру -
па „Се вер”. Крис-крос је на
свом те ре ну из гу био од но во -
сад ског Ста ра са 83:94, по че -
твр ти на ма: 20:18, 25:20, 28:24
и 21:21.

Го сти из Но вог Са да би ли су
из у зет но рас по ло же ни за игру,
па су за слу же но од не ли по бе -
ду и до ка за ли да се не на ла зе
слу чај но у вр ху та бе ле.

У сле де ћем ко лу ко шар ка -
ши Крис-кро са на свом те ре ну
игра ју про тив Но ве Па зо ве.
Утак ми ца је за ка за на за су бо -
ту, 2. фе бру ар, од 19.30, у шко -
ли „Јо ван Јо ва но вић Змај”.

баца ња оси гу ра ли за слу же ну
по бе ду Та ми ша.

Тим из на шег гра да играо
је у са ста ву: Алек сан дар Ил -
кић (28 по е на), Иван Сми ља -
нић (27), Ду шан Кне же вић
(шест), Бо јан Кр сто вић (че ти -
ри), Бра ти слав Је ко вић (де -
вет), Алек сан дар Тор њан ски
(шест), Алек са Ча бри ло (пет),
Са ша Ра до вић (осам по е на) и
Ми ло је Шу шић.

– Го то во це лим то ком др -
жа ли смо утак ми цу под кон -
тро лом. Во ди ли смо све вре -
ме и на кра ју смо за слу же но
сла ви ли. Ма ло нас је по ре ме -

ти ла пе та лич на гре шка Кне -
же ви ћа, шест ми ну та пре кра -
ја, али до бро се све за вр ши ло.
До ма ћин је ус пео да нам се

Чла но ви Стре ли чар ског клу ба
Пан че во у не де љу, 27. ја ну а ра,
уче ство ва ли су на так ми че њу
под на зи вом „Отво ре ни куп Ки -
кин де”. Де се то чла на „екс пе ди -
ци ја” из на шег гра да, иа ко се

На пре сти жном ме ђу на род -
ном тур ни ру у стре ља штву,
ко ји је одр жан ове го ди не од
23. до 27. ја ну а ра у Мин хе ну,
над ме та ло се пре ко 300 так -
ми ча ра из 25 зе ма ља. Бо је
на шег гра да, као члан ре пре -
зен та ци је Ср би је, бра нио је
Де јан Пе шић.

Он се так ми чио у кон ку -
рен ци ји се ни о ра у га ђа њу из
ва зду шне пу шке и оства рио
је со ли дан ре зул тат од 623,9
кру го ва, али ни је ус пео да
се пла си ра у фи на ле, јер су

кри те ри ју ми за за вр шни цу
так ми че ња би ли ве о ма ви -
со ки и из но си ли су пре ко
630 кру го ва.

Де јан је ипак по но вио кла -
су стрел ца ме ђу на род ног раз -
ре да, а на ред ног ви кен да ће
се так ми чи ти на ме ђу на род -
ном тур ни ру „Вој во ди на куп”
у Но вом Са ду.

На Пр вен ству Вој во ди не за
ју ни о ре и се ни о ре по А-про -
гра му, одр жа ном про шлог
ви кен да у Но вом Са ду, уче -

ство ва ло је осам так ми ча ра
и две му шке еки пе Стре љач -
ке дру жи не „Пан че во 1813”.
Иа ко је клуб из на шег гра да
био у осла бље ном са ста ву,
без Де ја на Пе ши ћа, ко ји се
над ме тао у Мин хе ну, Алек -
сан дра Зу бо ви ћа, ко ји је од -
су ство вао због ро ђе ња тре -
ћег си на, и Те о до ре Кон дић,
због по вре де ру ке, СД „Пан -
че во 1813” оства рио је за па -
жен ре зул тат.

Еки па се ни о ра у га ђа њу из
ва зду шне пу шке за у зе ла је
че твр то ме сто. Га бри ел Да у -
то вић је осво јио дру го ме сто,

с 591 кру гом, а тим су чи ни -
ли и Да ли бор Па вло вић (565)
и ка дет Алек са Ра ко њац (567
кру го ва). Нај ва жни је је да су
сви ис пу ни ли услов за на ступ
на Пр вен ству Ср би је по чет -
ком мар та у Сме де ре ву.

Тим из на шег гра да ко ји се
над ме тао у га ђа њу из пи што -
ља осво јио је брон за но од -
лич је. Еки пу су са чи ња ва ли
Ђор ђе Јов че вић (545), Си ни -
ша Вељ ко вић (480) и Јо ван
Па вли ца (529 кру го ва). И тим
„пи што ља ша” обез бе дио је

нор му за на ступ на Пр вен -
ству Ср би је.

На др жав ни шам пи о нат су
се пла си ра ли и ју ни о ри Ђор -
ђе Јов че вић и Ема Пу зић.

У ше стом ко лу Ли ге пи о -
ни ра Вој во ди не, ко је је одр -
жа но про те клог ви кен да у Вр -
ба су, на сту пи ла су три чла на
Стре љач ке дру жи не „Пан че -
во 1813”, а че тво ро ни је кре -
ну ло због бо ле сти и ло шег
вре ме на. Уче ство ва ли су Ива
и Алек са Ра ко њац и Ог њен

Бун чић, ко ји је оства рио лич -
ни ре корд са 156 кру го ва.

Та ко ђе у Вр ба су, одр жа но
је и тре ће ко ло Ли ге ка де та и
мла ђих ју ни о ра Вој во ди не по
Б-про гра му.

Еки па мла ђих ју ни о ра у га -
ђа њу из пи што ља је осво ји ла
дру го ме сто, иа ко је има ла
квар и за ме ну пи што ља. Ве -
ли мир Нин ко вић је три јум -
фо вао у ка дет ској кон ку рен -
ци ји са 499 кру го ва, а био је
и пе ти мла ђи ју ни ор. Алек са
Ра ко њац је с 569 кру го ва ше -
сти ка дет, а осми мла ђи ју ни -
ор у га ђа њу из пу шке. Ми хај -
ло Сли јеп че вић је осво јио сре -
бро у над ме та њу ка де та, док
је у гру пи ста ри јих стре ла ца
био ше сти. До бар пла сман су
оства ри ли и Вељ ко Ла зов ски
и Ма ри на Ми ја то вић.
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Ил кић и Сми ља нић
за јед но 55 по е на

Ком плет ни про тив
Ду на ва

Ко шар ка ши Та ми ша су опет
на по бед нич ком ко ло се ку.
Пре ки ну ли су низ по ра за,
уздиг ну тих ру ку вра ти ли су се
с не у год ног го сто ва ња и по -
но во су на до бр ом пу ту – на
оном ко ји во ди у „са зве жђе”,
у Су пер ли гу.

Про шлог ви кен да на про гра -
му су би ле утак ми це 18. ко ла
Ко шар ка шке ли ге Ср би је. Мом -
ци ко је пред во ди тре нер Бо јан
Јо ви чић го сто ва ли су у глав -
ном гра ду, где су, у дво ра ни
„Шу ми це”, од ме ри ли сна ге с
Бе о ву ком, по след ње пла си ра -
ним ти мом ко ји се гр че ви то
бо ри за оп ста нак, али и еки -
пом ко ја је не дав но на чи ни ла
пр во ра зред но из не на ђе ње ка -
да је са вла да ла дру го пла си ра -
ни Ди на мик. Пан чев ци ни на
овом го сто ва њу ни су би ли ком -
плет ни, јер су не до ста ја ли Сте -
фан Ми тро вић и Бра ни слав Ла -
бу до вић, али ус пе ли су у сво -
јим на ме ра ма: Бе о вук –Та миш
99:103, по че твр ти на ма: 25:25,
17:29, 27:26 и 30:23.

Би ла је то вр ло уз бу дљи ва и
не из ве сна, пра ва пр вен стве на
утак ми ца, у ко јој су оба ри ва -
ла же ле ла три јумф. Мом ци из
оба ти ма ис та кли су се по себ -
ном ефи ка сно шћу, па је око
200 гле да ла ца ужи ва ло у ле пој
ко шар ка шкој пред ста ви. У од -
бра ни се игра ло же сто ко, агре -
сив но, без кал ку ла ци ја, а епи -
лог та квог над ме та ња је чак де -
ве де сет сло бод них ба ца ња.

Пр ва че твр ти на про те кла је
у из јед на че ној игри, па се по -
сле пр вих де сет ми ну та утак -
ми це на се ма фо ру по ја вио не -
ре шен ре зул тат – 25:25.

Тим из на шег гра да је до
осет ни је пред но сти сти гао у
дру гој че твр ти ни, ка да је пот -
пу но над и грао не у год ног ри -
ва ла. Ду шан Кне же вић и ње го -
ви са и гра чи ис по што ва ли су
све до го во ре са сво јим струч -
ним шта бом, за ми сли свог тре -
не ра спро ве ли су у де ло, а ка да
је од нос на те ре ну та кав, он да
Та ми шу не би одо ле ли ни мно -
го ја чи ри ва ли од Бе о ву ка. Пан -
чев ци су у свим еле мен ти ма
игре над ви си ли до ма ћи на, па
су на од мор оти шли са два на -
ест по е на „ви шка” (42:54).

Ко шар ка ши Бе о ву ка су по -
сле па у зе за и гра ли ма ло бо ље,

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ПУ КЛА СТОТ КА У „ШУ МИ ЦА МА”
АК ТУ ЕЛ НО СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

УС ПЕ СИ СА СВИХ СТРА НА

НАД МЕ ТА ЊЕ СТРЕ ЛИ ЧА РА У КИ КИН ДИ

ДЕ СЕТ ТАК МИ ЧА РА – СЕ ДАМ МЕ ДА ЉА

ус пе ли су да се од бра не од сил -
них на ле та игра ча Та ми ша и
тре ћу че твр ти ну су за вр ши ли
у плу су (27:26), па су у по след -
њих де сет ми ну та овог ин те ре -
сант ног ду е ла ушли с је да на -
ест по е на за о стат ка.

Бе о вук се ни је пре да вао, за -
и грао је на све или ни шта и
свим си ла ма је по ку ша вао да
до ђе до ре зул тат ског при кључ -
ка. Жи ва но ви ће вом „трој ком”
ми нут и пет се кун ди пре кра -
ја ме ча Бе о гра ђа ни су сма њи -
ли пред ност Та ми ша на са мо
два по е на (97:99). Усле дио је
дра ма ти чан фи ниш утак ми -

це, до ма ћи ко шар ка ши су про -
ма ши ли шу то ве за три по е на,
а на кра ју су Кр сто вић и Сми -
ља нић с ли ни је сло бод них

Стране припремио

Александар
Живковић

је два про би ла кроз не ра шчи -
шће не пу те ве, оства ри ла је за -
па жен ре зул тат на овом так -
ми че њу. Успех још ви ше до би -
ја на зна ча ју ако се зна да је на
тур ни ру у Ки кин ди кон ку рен -

ци ја би ла ве о ма
ја ка, јер се над -
ме та ло пре ко 60
стре ли ча ра.

У кон ку рен -
ци ји ве те ра на ко -
ји су се так ми чи -
ли у га ђа њу
олим пиј ским лу -
ком Ду шан Гр -
бић је осво јио
брон за но од лич -
је. Ме да љу истог
сја ја, али у так -
ми че њу се ни о ра,
за слу жио је Де -
јан Фор го. Бар -
ба ра Бе кић је
три јум фо ва ла у
над ме та њу ју ни -
ор ки, док је Ана
Ве ли ми ров за -
слу жи ла нај сјај -
ни је од лич је у
кон ку рен ци ји пи -
о нир ки, та ко ђе у

га ђа њу олим пиј ским лу ком.
Сте фан Кља јић је осво јио сре -
бро у гру пи ка де та, а још јед -
ном је од ли чан био и Ла зар
Ан дре ев. Овај та лен то ва ни де -
чак оки тио се нај сјај ни јим
одлич јем у кон ку рен ци ји

пионира, а по ста вио је и но ви
др жав ни ре корд, ко ји са да из -
но си 564 кру га.

Сте фан Жи кић је осво јио
сре бр но од лич је у га ђа њу ком -
па унд лу ком у кон ку рен ци ји
се ни о ра.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА
Лозница: ЛОЗНИЦА–БОРАЦ

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА
недеља, 18 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДУНАВ
субота, 18.30

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – Н. ПАЗОВА
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Про шло не дељ ни
резул та ти

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–УБ 3:2

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–НАПРЕДАК 3:1

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: БЕОВУК–ТАМИШ 99:103

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СТАР 83:94
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Milanović

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тф5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

СЈАЈ НИ ИЛИ ЈА
По след ња не де ља у ја ну а ру је
вре ме ка да се Ср би ја укљу чу је
у Ме ђу на род но си мул та но так -
ми че ње у ре ша ва њу ша хов ских
про бле ма.

Ово нај ма сов ни је свет ско ре -
ша вач ко над ме та ње по де ље но
је у три ка те го ри је, од ко јих се
„реј тин гу ју” са мо пр ва и нај те -
жа гру па. Пет на е сти пут за ре -
дом над ме та ли су се пред став -
ни ци 32 зе мље на 49 ло ка ци ја,

а до ма ћин нај бо љим про бле -
ми сти ма из Ср би је био је Зе -
мун ски шах клуб. Ово је ујед -
но би ло пр во од укуп но шест
ко ла Ли ге ре ша ва ча Ср би је за
2019. го ди ну.

Мла ди Пан че вац Или ја Се -
ра фи мо вић овог пу та је до ка -
зао да осво је но дру го ме сто у
укуп ном по рет ку Ли ге за про -
шлу го ди ну ни је би ло слу чај -
ност. По но во је за бли стао и, са
44,5 по е на од мо гу ћих 60, три -
јум фо вао ис пред сво јих ста ри -
јих ко ле га из ре пре зен та ци је.
Уку пан пла сман на свет ском
ни воу зна ће се сре ди ном фе -
бру а ра, по сле су ми ра ња ре зул -
та та из свих зе ма ља уче сни ца.

Пре ма ис ку ству из прет ход -
них го ди на, већ са да се мо же
ре ћи да је наш че тр на е сто го -
ди шњи су гра ђа нин оства рио за -
ви дан ре зул тат у кон ку рен ци -
ји нај бо љих свет ских ре ша ва -
ча и за ра дио реј тинг за пре ла -
зак гра ни це од 2.200 бо до ва.

На ред но ко ло Ли ге ре ша ва -
ча Ср би је би ће на про гра му
кра јем мар та, што ће би ти ге -
не рал на про ба за на ступ на
Европ ском пр вен ству, ко је ће
по чет ком ма ја би ти одр жа но у
Ати ни.

НО ВИ ТРО ФЕ ЈИ
У атлет ској дво ра ни у Бе о гра -
ду у уто рак, 22. ја ну а ра, одр -
жа но је Отво ре но пр вен ство Бе -
о гра да у атле ти ци за мла ђе ју -
ни о ре. За па жен ре зул тат у ја -
кој кон ку рен ци ји оства ри ли су
и чла но ви Атлет ског клу ба Ди -
на мо.

Ма ри ја Мр ке ла је тријум -
фовaла у тр ци на 400 м, са
фан та стич ним ре зул та том и
но вим лич ним ре кор дом, ко ји
са да из но си 59,20 се кун ди. Ан -
дре ја Бо жа нић је осво јио брон -
за ну ме да љу у тр ци на 1.500
ме та ра, с вре ме ном од пет ми -
ну та. Стра хи ња Стев шић се
над ме тао у тр ци на 800 м и та -
ко ђе је за ра дио брон за но од -
лич је. Он је ову де о ни цу ис тр -
чао за два ми ну та и де сет се -
кун ди. У ди сци пли ни ба ца ње
ку гле Алек са Жи ва нов је обо -
рио лич ни ре корд с хи цем од

12,70 м, ко ји му је до нео сре -
бр ну ме да љу.

На ред ног ви кен да би ће одр -
жа но Пр вен ство Ср би је за мла -
ђе ју ни о ре, на ко јем ће Ди на -
мо на сту пи ти у пу ном са ста ву.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Све је спремно за
наставак шампионата

Дерби кола и у
директном преносу

Љу би те љи игре с ле пљи вом лоп -
том са ужи ва њем су про те клих
да на мо гли да пра те де ша ва ња
са Свет ског пр вен ства у ру ко -
ме ту. Иа ко се наш на ци о нал -
ни тим ни је про сла вио на нај -
ве ћем пла не тар ном до га ђа ју,
ре пре зен та тив ци Дан ске, Нор -
ве шке, Фран цу ске, Не мач ке и
оста лих ру ко мет них ве ле си ла
сво јим мај сто ри ја ма ма ми ли
су уз да хе за љу бље ни ка у овај
спорт ши ром све та.

И са да је до шло вре ме да се
вра ти мо до ма ћим так ми че њи -
ма. Ви кенд пред на ма до но си
на ста вак пр вен стве не тр ке за
бо до ве у Су пер ли ги. Све очи
по кло ни ка ру ко ме та у Ср би ји,
а у на шем гра ду по себ но, би ће
упр те у пан че вач ки Ди на мо.
Тим из на шег гра да је у пр вом
де лу шам пи о на та оства рио
исто риј ски под виг, до са да не -
за бе ле жен у срп ском ру ко ме ту
– од и грао је три на ест утак ми -
ца и по сти гао три на ест по бе да.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Иван Пет ко вић у не де љу,
3. фе бру а ра, у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту до че ку ју Цр ве -
ну зве зду. Би ће то пр ва зва -
нич на утак ми ца по окон ча њу
зим ске па у зе, а ујед но и дер би

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДИ НА МО ДО ЧЕ КУ ЈЕ ЗВЕ ЗДУ

ко ла, ко ји ће би ти ди рект но
пре но шен на РТС-у.

– Спрем но до че ку је мо на ста -
вак пр вен стве не тр ке. За до во -
љан сам ка ко су мом ци ра ди ли
то ком при прем ног пе ри о да, а
што је нај ва жни је, сви су здра -
ви и на оку пу. Цр ве на зве зда је
озби љан про тив ник, не ће нам
би ти ни ма ло ла ко, по го то во што
је то пр ва утак ми ца по сле па у -
зе. Ипак, ве ру јем да ће мо при -

ка за ти до бру игру и на дам се да
мо же мо да на ста ви мо по бед -
нич ки низ. По звао бих и пу бли -
ку да до ђе у што ве ћем бро ју у
Ха лу спор то ва и да нам, као што
је то би ло и до са да, бу де од ве -
ли ке по мо ћи у још јед ном ва -
жном пр вен стве ном окр ша ју –
ре као је Иван Пет ко вић, шеф
струч ног шта ба пан че вач ких
„жу то-цр них”.

Не тре ба сум ња ти да је пред
на ма још јед на ру ко мет на по -
сла сти ца. Бран ко Ра да но вић и
ње го ви са и гра чи спрем ни су
да на ста ве по бед нич ки по ход
кроз срп ску ру ко мет ну ели ту.
За то их и тре ба по др жа ти.

Да кле, утак ми ца из ме ђу Ди -
на ма и Цр ве не зве зде би ће на
про гра му у не де љу, 3. фе бру а -
ра, у 18 са ти.

Про шлог ви кен да у При гре -
ви ци је од и гран дру ги тур нир
Су пер ли ге Вој во ди не за пи о -

нире. Ди на мо је играо по ја чан
Алек сом Ја ћи мов ским из Ја -
бу ке, а во љом жре ба два пу та
је од ме рио сна ге са истим ри -
ва лом. Пан чев ци су у пр вом
ме чу са вла да ли Гра фи чар из
Без да на са 18:14, а у дру гој
утак ми ци су три јум фо ва ли са
22:10. Ди на мо тре нут но за у зи -
ма дру го ме сто на та бе ли, а
пр ве че ти ри еки пе обез бе ђу ју
уче шће на др жав ном пр вен -
ству. На ред ни тур нир би ће на
про гра му 9. фе бру а ра у Пан -
че ву.

Иду ћег ви кен да, у су бо ту,
2. фе бру а ра, та ко ђе у на шем
гра ду, би ће одр жан пр ви тур -
нир Су пер ли ге Вој во ди не, 
али у кон ку рен ци ји мла ђих
пионира.

Еки па Ру ко мет не ака де ми је
Ди на мо са ста ће се с ТСК-ом
из Те ме ри на и По ти сјем из Аде.

Так ми че ње по чи ње у 10 са ти.

АТЛЕТСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ЈУНИОРЕ

БРОН ЗА ЗА МИ О НУ БРКИЋ

ПО ВРЕ ДА 
БИ ТЕ ВИ ЋА

Нај бо љи срп ски ка ра ти ста Сло -
бо дан Би те вић ни је имао ни -
ма ло сре ће на свом пр вом так -
ми че њу у 2019. го ди ни.

Ње гов на ступ на тур ни ру
Пре ми јер свет ске ли ге у Па -
ри зу за вр шио се већ у пр вом
ко лу по ра зом од так ми ча ра из

Так ми ча ри АК-а Ди на мо уче -
ство ва ли су про шлог ви кен да
на Пр вен ству Ср би је за ју ни о -
ре, ко је је одр жа но у на шем
глав ном гра ду. У кон ку рен ци -
ји 300 атле ти ча ра по сти гли су
за па же не ре зул та те.

Нај у спе шни ја је би ла Ми о -
на Бр кић. Иа ко још увек мла -
ђа ју ни ор ка, так ми чи ла се са
две го ди не ста ри јим де вој ка -
ма и осво ји ла је брон за ну ме -
да љу у тр ци на 3.000 м, ис тр -
чав ши лич ни ре корд од 11:25.
Та ко је ду го пру га шка сек ци ја
Ди на ма, ко ју пред во ди тре нер
Сло бо дан Ма рин ков, до би ла
атле ти чар ку од ко је се у

будућности мо гу оче ки ва ти још
бо љи ре зул та ти.

Иван Бо жа нић је за у зео пе -
то ме сто у тр ци на 200 м, док
је на 400 м био ше сти. Пи о -
нир ка Ма ри ја Мр ке ла се над -
ме та ла на 400 м, са че ти ри го -
ди не ста ри јим де вој ка ма. Тр -
ку је за вр ши ла на че твр том ме -
сту с вре ме ном 1:00,57. Ана -
ста си ја Мр ке ла је уче ство ва ла
у тр ка ма на 200 м и 400 м, али
због бо ле сти ни је мо гла да пру -
жи свој мак си мум.

У на ред ном пе ри о ду атле ти -
ча ри ма Ди на ма пред сто је пр -
вен ства Ср би је за пи о ни ре и
се ни о ре.

НО ВИ УС ПЕ СИ АК-а ПА НО НИ ЈА

ДОБРА ПРО ВЕ РА ЗА 
НАРЕДНА ИС КУ ШЕ ЊА

Ка на де, и то због по вре де ру -
ке. Би те вић је сре ди ном ме ча
у јед ном на па ду и кон так ту с
про тив ни ком осе тио јак бол у
ле вој ша ци и био је оне мо гу -
ћен да до кра ја ме ча би ло шта
учи ни. На кра ју је ле кар кон -
ста то вао да се ве ро ват но ра ди
о пре ло му, што је и утвр ђе но
при ли ком сни ма ња у Пан чеву.

Би те ви ћу са да пред сто ји опо -
ра вак и на да да ће би ти у мо -
гућ но сти да са ни ра по вре ду и
да се при пре ми за на ступ на
Европ ском пр вен ству, ко је ће
би ти одр жа но кра јем мар та у
Шпа ни ји.

Чла но ви Атлет ског клу ба Па -
но ни ја би ли су ве о ма ак тив ни
у прет ход ном пе ри о ду.

На Отво ре ном пр вен ству Бе -
о гра да за пи о нир ке на сту пи ле
су Ана Дра го је вић и Ха на Ја -
ра маз. Ана се над ме та ла у тр -
ци на 300 м, а у ја кој кон ку -
рен ци ји од 45 атле ти чар ки за -
у зе ла је сед мо ме сто. За па жен
на ступ има ла је и Ха на у тр ци
на 600 ме та ра. У кон ку рен ци -
ји с три го ди не ста ри јим атле -
ти чар ка ма за у зе ла је та ко ђе
сед мо ме сто.

Већ у сре ду, 23. ја ну а ра, одр -
жа но је и так ми че ње за мла ђе
ју ни о ре, та ко ђе у ор га ни за ци -
ји Атлет ског са ве за Бе о гра да.

У из у зет но за ни мљи вој тр ци
на 800 м Ми ља Осто јин је, с
по след ње по зи ци је, так тич ки
тр ча ла и пре сти за ла јед ну по
јед ну атле ти чар ку, да би у

самом ци љу, ско ро у фо то-фи -
ни шу, осво ји ла сре бр ну ме да -
љу с ре зул та том 2:36,27, ко ји
је ујед но и њен но ви лич ни ре -

корд у тој ди сци пли ни. Овим
се Ми ља Осто јин пр ви пут упи -
са ла у ли сту нај у спе шни јих, с
ти ту лом ви це шам пи он ке Бе о -
гра да.

На кон то га за бли стао је и
Да мјан Чи кић, сприн тер Па -
но ни је, у ди сци пли ни на 200
м. Стар то вао је у дру гој ква ли -
фи ка ци о ној гру пи и, са из у зет -
ном бр зи ном, оста вио све так -
ми ча ре иза се бе, с ре зул та том
24,69, али је у укуп ном пла -
сма ну за у зео че твр то ме сто.
Оста је жал што ни је уче ство -
вао у пр вој гру пи, у ко јој би се
ве ро ват но до ко пао и ме да ље.

На Пр вен ству Ср би је за ста -
ри је ју ни о ре, 26. и 27. ја ну а ра,
но ви успех је за бе ле жио Сте -
фан Ла зић, ко ји је осво јио сре -
бр ну ме да љу у бр зом хо да њу
на дис тан ци од 3.000 ме та ра.
Урош Осто јин је сед ми сти гао
на циљ у тр ци на 800 м.
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Ада Бр кић, 
гим на зи јал ка:

     – Из ла зи ћу, пи са ћу
пе сме и при пре ма ћу 
се за на ред ни на ступ
ко ји ћу има ти на 
фе сти ва лу „Moonwalk”.

Ни ко ла Ми нић,
гим на зи ја лац:

     – Тре нут но су 
ак ту ел не про сла ве
осам на е стих ро ђен да -
на, па ћу и овог 
ви кен да ићи на 
не ку жур ку.

Ми хај ло Ср буљ,
гим на зи ја лац:

     – Од ма ра ћу се,
али ћу и учи ти за
при јем ни. Уве ли ко су
по че ле су при пре ме
за упис на фа кул тет.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Наф та
Ру ка ма по кри вам очи и не ста јем из со бе,

    ви ше не чу јем ку ца ње на вра та.

    Не тра же ме јер ме не ма, сје ћам се...

    По кри ве них очи ју та та се играо с ки шом,

    на ве ли ком спрем ни ку бен зи на.

    То је ста ра нафт на игра,

    ка пи зво не динг-донг, кап по кап, динг-донг.

Из гу бље ни
1, 2, 3, 4.

    Из гу бље ни!

    Има нас још.

    Го ди на ма при ча ју не ма нас пу но,

    а све нас је ви ше, све нас је ви ше.

    Го ди на ма при ча ју има нас ма ло,

    а све нас је ви ше.

Ди је те у вре ме ну
У да љи ни чу јем му зи ку не ку и пи там се бе гдје ли си са да.

    Ја сва ког да на про кли њем се бе 

за што те дру гом пре пу стих ла ко.

    Пје вао сам пје сме, на до се бо љем и 

без број пу та уз ги та ру пла ко.

    Ни си ме во ље ла у оно ври је ме, 

    а ја сам же лио са мо јед но...

Текст и му зи ка: Лет 3

Сле ди над ме та ње у 
ми ни-ли ги

Бо рац ни же по бе де

Пан че вач ке „ла ви це” не ће та ко ла ко
про да ти ко жу. Ка да су их већ го то во
сви би ли от пи са ли, од бој ка ши це Ди на -
ма су фи ниш пр вен стве не тр ке за бо до -
ве у Су пер ли ги Ср би је учи ни ле крај ње
за ни мљи вим.

Де вој ке ко је пред во ди тре нер Ни ко -
ла Јер ко вић за бли ста ле су по бе дом над
Же ле зни ча ром из Лај ков ца, по том су у
Бе о гра ду осво ји ле „са мо” бод, јер су
би ле бли же ве ли ком три јум фу над фа -
во ри зо ва ном Цр ве ном зве здом, па су
већ та да на ја ви ле да ће до кра ја шам -
пи о на та пред ста вља ти тврд орах свим
про тив ни ци ма.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛА ВИ ЦЕ” СЕ ВРА ТИ ЛЕ У ЖИ ВОТ

Про шлог ви кен да у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту го сто вао је Уб, глав ни кон ку -
рент Ди на му у бор би за оп ста нак. Би ла
је то утак ми ца од ве ли ке ва жно сти за
до ма ћи тим, јер му је са мо по бе да про -
ду жа ва ла на ду да до кра ја пр вен ства мо -
же да из бег не се лид бу у ни жи ранг. И
„ла ви це” су ус пе ле у сво јим на ме ра ма:
Ди на мо –Уб 3:2, по се то ви ма 25:20, 25:22,
18:25, 18:25 и 15:7.

Око 300 по кло ни ка игре пре ко мре -
же, ко ли ко их се про шле су бо те оку пи -
ло у пан че вач ком „хра му спо р та”, мо -
гло је да ужи ва у до бр ој од бој ка шкој
пред ста ви. Је ле на Пе тр ов и ње не са и -
гра чи це од са мог по чет ка овог ва жног
ду е ла за и гра ле су с мно го во ље и по зи -
тив не енер ги је. По че ло је по е ни ма Дра -
га не Мар ко вић, а на ста ви ле су Ана

никако ни су успе ва ле да до ђу до сво је
игре, да по вра те моћ. Го шће су на ста -
ви ле у истом рит му, па су ре ла тив но
бр зо сти гле до из јед на че ња и пот пу но
су се вра ти ле у меч.

Че као се пе ти сет. Је дан од нај бит ни -
јих у по след њих не ко ли ко го ди на, бар
ка да је ЖОК Ди на мо у пи та њу. Или ће
на да би ти про ду же на или ће до ћи крај
су пер ли га шке бај ке... Го ди не су ста ле у
са мо је дан сет. Ни је би ло мно го при че
у крат кој па у зи. Мо ра ло је да се игра на
ср це, на тре ну так, на ин спи ра ци ју...

Ипак, мно го бо ља ат мос фе ра у та бо -
ру пан че вач ких „ла ви ца” до при не ла је
да се тим из на шег гра да диг не из пе пе -
ла. Од го вор ност је пре у зе ла Са ра Па -
вло вић, ко ја је у пе том се ту јед но став но
„де мо ли ра ла” еки пу са Уба. Пан чев ке
су по ве ле са 4:2 и до кра ја се та су са мо
уве ћа ва ли сво ју пред ност. Тач ку на овај
уз бу дљив меч ста ви ла је Са ра Па вло -
вић, и то бло ком „је дан на је дан”.

Не ка оста не за бе ле же но да су у јед -
ном од нај ва жни јих ме че ва за Ди на мо
на сту пи ле: Јо ва на Си мић, Са ња Ђур ђе -
вић, Ма ри на Ра ни са вље вић, Са ра Па -
вло вић, Ти ја на Ми тро вић, Ана Јак шић,
Ми ли ца Шо рак, Бјан ка Пет ко вић, Дра -
га на Мар ко вић и Је ле на Пе тров.

На ред ног ви кен да стар ту је тр ка у плеј-
аут ми ни-ли ги. „Ла ви це” го сту ју у Бе о -
гра ду, где ће од ме ри ти сна ге с Пар ти за -
ном, а по том их на свом те ре ну по но во
оче ку је ду ел са Убом.

Од бој ка ши Бор ца на ста ви ли су да ни -
жу по бе де у Пр вој ли ги. Они су у 16. ко -
лу Пр ве ли ге на свом те ре ну са вла да ли
На пре дак из Кру шев ца с 3:1, по се то ви -
ма: 25:15, 25:22, 22:25 и 25:15.

Иа ко су Кру ше вља ни у наш град сти -
гли као тим ко ји је „ве зао” пет уза стоп -
них по бе да и еки па ко ја је са вла да ла и
дру го пла си ра ни Ниш, у ду е лу про тив
мо ма ка ко је с клу пе пред во ди тре нер
Ду шан Јо вић ни су има ли шта да тра же.

Уда р не игле Бор ца, бар ка да је осва -
ја ње по е на у пи та њу, би ли су Бо јан По -
знић и Ду шан Гми тро вић, али сјај но су
игра ли и: Ми лан Зин до вић, Не ма ња
Ми ле тић, Са ша Рај ко вић, Не над Ма -
дић и Јо ван Дроб њак, а свој удео да ли
су и Јо ван Ко ва чић и Ни ко ла Кр стић.
Овог пу та у игру ни је ула зио са мо ка пи -
тен Бор ца Да вор Ми ло ше вић.

Иду ћег ви кен да „бор ци” пу ту ју у Ло -
зни цу, где ће се са ста ти са исто и ме ним
до ма ћи ном, ко ји за у зи ма по след ње ме -
сто на та бе ли. Уко ли ко бу ду игра ли ан -
га жо ва но и мо ти ви са но, од бој ка ши Бор -
ца не ће има ти ни ка квих про бле ма, па
на ви ја чи оче ку ју да на ста ве по бед нич -
ки низ.

А. Жив ко вић

Јакшић и Са ра Па вло вић. Ипак, ни де -
вој ке са Уба, ина че мно го ис ку сни ји са -
став, ни су се ла ко пре да ва ле. Во ди ла се
ве ли ка бор ба за сва ку лоп ту све до ре -
зул та та 18:18, а он да је на сер вис-ли -
ни ју ста ла Ми ли ца Шо рак и пот пу но
по ре ме ти ла при јем го сту ју ћег ти ма. На
22:19 по ви си ла је Дра га на Мар ко вић,
сет-лоп ту до ма ћем ти му до не ла је упра -
во Ми ли ца Шо рак, а по след њи уда рац
ри ва лу за да ла је све бо ља Ана Јак шић.

У дру гом се ту „ла ви це” су кре ну ле
још ја че. По ве ле су са 7:1 и на те ра ле
Ма ри ја ну Бо ри чић, тре не ра го сту ју ћег
ти ма, да за тра жи тајм-аут. Убљан ке су
ус пе ле да се ма ло кон со ли ду ју, али је
Ди на мо ве ли ку пред ност имао и на „од -
мо ру за ре кла ме” (12:7). Од лич но су
игра ле и Је ле на Пе тров и Са ња Ђур ђе -
вић, ко је су се сме њи ва ле на по зи ци ји
ли бе ра. Бра ни ле су го то во све, гре шке
су сма њи ле на ми ни мум, пре ци зно су

до да ва ле лоп ту са и гра чи ца ма... Уда р на
игла Ди на ма и овог пу та би ла је из ван -
ред на Са ра Па вло вић, ко ју го шће ни су
мо гле да за у ста ве. Де вој ке са Уба ни -
јед ном у овом се ту ни су би ле у пред но -
сти, „ла ви це” су их јед но став но у пот -
пу но сти над и гра ле и сми ре но су до шле
до ви со ког вођ ства од 2:0.

Усле дио је по том пад у игри до ма ћег
ти ма. Кон цен тра ци ја је по пу сти ла, страх
од по бе де као да је ве зи вао ру ке, па су
гре шке по че ле да се ре ђа ју као на тра ци.
Го шће ни су игра ле то ли ко бо ље ко ли ко
су им Јо ва на Си мић и са и гра чи це по -
кла ња ле ла ке по е не. Уб је на тех нич ком
тајм-ау ту имао пред ност од 12:6 и до
кра ја се та ни је до зво ља вао из не на ђе ње.

Го то во иста сли ка ви ђе на је и у че -
твр том се ту. Од бој ка ши це Ди на ма


