
су при мар ни узро ци за га ђе ња ва зду -
ха у Пан че ву кућ на ло жи шта на ших
су гра ђа на ко ји се гре ју на чвр ста го -
ри ва, као и из дув ни га со ви из ау спу ха
ау то мо би ла и ин ду стри ја. До да ла је
да та ква си ту а ци ја ни је са мо у Пан -
че ву, већ и у мно гим дру гим гра до ви -
ма у Ср би ји.

Ка та ри на Ба њаи је на гла си ла да су
у пан че вач ком ва зду ху то ком сва ке
зи ме ви со ке кон цен тра ци је су спен -
до ва них ма те ри ја. Она је до да ла да
су еми те ри за га ђу ју ћих ма те ри ја у на -
шем гра ду пред ло жи ли ме ре за њи -
хо во сма ње ње и да су мно ге већ ре а -
ли зо ва не.

Ме ђу тим, ис та кла је да су ин ди ви -
ду ал на кућ на ло жи шта и да ље про -
блем и на ве ла да град ска власт због
то га све ви ше нов ча но по ма же до ма -
ћин стви ма ко ја су за ин те ре со ва на за
пре ла зак на гре ја ње га сом.

Осим то га, то ком лет њих ме се ци
ове го ди не га си фи ка ци ја је ура ђе на у
ве ћем де лу гра да, што је још је дан
до каз да град ска власт у Пан че ву пред -
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Привредни 
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У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  7.  ДЕЦЕМБРА 2018.Број 4793, година CL

У Пан че ву, Кра ље ву и 
Бе о гра ду се 2017. нај те же
ди са ло, а на тај про блем
скре ну та па жња и ове 
го ди не

Кон цен тра ци је ма те ри ја ко је за га ђу -
ју ва здух у Са ра је ву, глав ном гра ду
Бо сне и Хер це го ви не, би ле су про -
шлог ви кен да то ли ко ве ли ке да је тај
град про гла шен за нај за га ђе ни ји на
све ту – са оп шти ла је Аген ци ја за за -
шти ту жи вот не сре ди не Ср би је.

Под јед на ко је те шка и за бри ња ва ју -
ћа си ту а ци ја и ове не де ље у не ким гра -
до ви ма у Ср би ји, као што су Бе о град,
Но ви Сад, Сме де ре во, Бор и Су бо ти ца.
Нај за га ђе ни ји у на шој др жа ви ових да -

на су Ниш и Ва ље во, где су из ме ре не
нат про сеч не кон цен тра ци је су спен до -
ва них че сти ца и те шких ме та ла (оло -
ва, ар се на, ни кла и кад ми ју ма).

Иа ко се Пан че во ових да на не спо -
ми ње у тим из ве шта ји ма, не ма раз -
ло га за оп ти ми зам. Наш град је то -
ком чи та ве про шле го ди не за јед но с
Кра ље вом и Бе о гра дом био јед на од
еко ло шки нај цр њих та ча ка у чи та вој
Ср би ји.

Да то ни је из не на ђе ње, го во ри по -
да так да је Ка та ри на Ба њаи, чла ни ца
Град ског ве ћа за ду же на за одр жи ви
раз вој и за шти ту жи вот не сре ди не, на
сед ни ци град ске скуп шти не одр жа -
ној кра јем де цем бра про шле го ди не
из ја ви ла да је ва здух у Пан че ву по -
след њих го ди на тре ће ка те го ри је.

Об ја сни ла је да је то та ко за то што

И ОВЕ ЗИ МЕ ВИ ШЕ ГО ДИ ШЊИ ПРО БЛЕМ

ВА ЗДУХ ПО НО ВО ПРЕ ВИ ШЕ ЗА ГА ЂЕН

у зи ма не ке ме ре на ре ша ва њу овог
про бле ма.

Али пи та ње је мо же ли он уоп ште
да бу де трај но от кло њен ка да се узме
у об зир да је ве ћи на АТП-ових ау то -
бу са за ста ре ла и да се исто мо же ре -
ћи и за ау то мо би ле ко ји се во зе по
на шим ули ца ма. Иа ко су над ле жни
др жав ни ор га ни на ја вљи ва ли да ће
до не ти про пи се да би се сма њио увоз
за ста ре лих ау то мо би ла из Не мач ке и
дру гих за пад них др жа ва, то је за сад
оста ло са мо на ре чи ма.

Да си ту а ци ја ни је ни ма ло бе за зле -
на, ви ди се из упо зо ре ња ко ја об ја -
вљу је град ски За вод за јав но здра вље
ка да је кон цен тра ци ја за га ђу ју ћих ма -
те ри ја пре ви со ка. Ако је, на при мер,
оце на ква ли те та град ског ва зду ха 3,
он да се гра ђа ни ма ста вља на зна ње
да љу ди са ср ча ним или плућ ним обо -
ље њи ма, ста ри ји, као и де ца тре ба да
скра те вре ме бо рав ка и из ла га ња те -
шким фи зич ким ак тив но сти ма на
отво ре ном.

М. Гли го рић
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Грађани ће платити
највише
» страна 5

Одбојка за наду 
и стрепњу
» страна 27

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА

У Заводу „Панчевац” 
уверења само 1.700 динара
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 три године од
дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2019. 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 прекр-
шајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз оду-
зимање оружја.

ОКООКО
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Циљање.

У хали, у недељу, 2. децембра

Снимио Милан Шупица

Петак, 7. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Бран ки чи на бор ба за
жи вот

Бран ки ца Ра ко вић из Ба ња лу ке има ла је све пред у сло ве за нор ма -
лан жи вот: ћер ку Ло лу и му жа, ко је је во ле ла ви ше од све га на све -
ту, оп ти ми зам, мно го ве дри не, по зи тив не енер ги је и љу ба ви ко ју
су јој пру жа ли ње ни нај дра жи и пла но ве за бу дућ ност. Све док се у
њен жи вот ни је уме ша ла под му кла и опа сна бо лест.

На кон што су јој ле ка ри ди јаг но сти ко ва ли ле у ке ми ју, у ње ном
жи во ту се све про ме ни ло за сто осам де сет сте пе ни. Као по сле ди ца
те ра пи је ко ју је по че ла да при ма, опа ла јој је ко са, а ње но но во
стал но ме сто бо рав ка по ста ла је Вој но ме ди цин ска ака де ми ја. На
јед ној од кли ни ка те бол ни це већ ду же вре ме се ле чи и при ма ис -
цр пљу ју ће хе ми о те ра пи је.

Да би убла жи ла те ско бу због ту ге, са мо ће уну тар бол нич ких
зи до ва и одво је но сти од нај дра жих и ку ће, по че ла је да пи ше на
„Тви те ру”. Крат ке за пи се ко је је оста вља ла на тој дру штве ној
мре жи при ме ти ли су мно ги што во ле да тви ту ју и ни су оста ли
рав но ду шни.

Бран ки ца је до са да на пи са ла 59.600 тви то ва и сте кла ви ше од
три де сет хи ља да пра ти ла ца. Пи ше оно што осе ћа, са ве ту је дру ге и
сва ко днев но до би ја на сто ти не по ру ка да бу де ја ка, по зи тив на и да
из др жи, јер са мо та ко мо же да по бе ди опа ку бо лест.

Шта она по ру чу је сво јим пра ти о ци ма и пра ти тељ ка ма на „Тви -
те ру”? Да тре ба да жи ви мо за да нас и да ужи ва мо у сва ком да ну и
са да шњем тре нут ку, а не да са мо че ка мо да нам се не што ле по де -
си у бу дућ но сти. Да во ли мо све на ше дра ге и нај дра же и да им то
сло бод но ка же мо и за гр ли мо их ви ше пу та днев но. Да из ву че мо
по у ке, али да не кри ти ку је мо пре ви ше се бе ако у не че му по гре ши -
мо. Ако до жи ви мо не ки по раз у жи во ту и по сле то га, ме та фо рич ки
ре че но, пад не мо, да по но во уста не мо и на ста ви мо да се бо ри мо.
Да оба ве зно бри не мо о свом здра вљу и се би и да оде мо што пре
код ле ка ра ако осе ти мо и нај ма њу про ме ну.

Ње ни тви то ви ни су фра зе пре пи са не из књи ге не ког „лајф ко у -
ча”, већ крај ње до бро на мер ни са ве ти осо бе ко ја се су о чи ла с не -
чим стра шним и са ве ту је дру ге шта да ра де да то ни ка да не до жи -
ве. За то оно што она пи ше на „Тви те ру” ви ше ни су обич не
ис по ве сти, већ умет ност.

Шта дру го ре ћи ка да се про чи та ју не ке од ње них по ру ка: „Не ке
те жи не и не ке пат ње не ма шан се пре тво ри ти у ре чи”; „Ми слим да
је је ди на осо ба ко јој је тре нут но те же не го ме ни мој та та. Не ма
бес по моћ ни јег осје ћа ја не го кад ти је ди је те у бол ни ци. Ма ко ли ко
го ди на да има”; „Ли је по спа вај те, ви ко ји сте ве че рас у сво јим кре -
ве ти ма. Спа ва ће мо и ми у бол ни ца ма, јер и њи ма мо ра да до ђе
крај”; „Ај де, Бран ки це, пре жи ви ово и иди ку ћи свом дје те ту”; „Обо -
жа вам на ше кућ не не де ље. Све је не ка ко спо ри је. Пи џа ме ду же
оста ну у оп ти ца ју. Ми ри ше не ки за јед нич ки до ру чак. Пи је се за -
јед нич ка ка фа, ни ко ниг де не жу ри и ни је ва жно ко ли ко је са ти”;
„Из ви ни те што не од го ва рам на сва по ми ња ња и све што ми пи ше -
те. Ме ђу тим, ја све то чи там и све вас ре дом гр лим”.

До вољ но за за кљу чак да је је ди но о че му Бран ки ца са ња, да по -
бе ди опа ку бо лест, да јој опет по ра сте ко са, да по но во, али за у век
оде из бол ни це ку ћи, да на кон то га за гр ли нај дра же и да у ње ном
жи во ту све бу де као не кад.

То се до вољ но ја сно ви де ло и из јед ног тви та ко ји је на пи са ла:
„Све што тре нут но же лим од жи во та је да опет ви дим та блу ’До бро
до шли у Ре пу бли ку Срп ску’”. На жа лост, на „Тви те ру” има мно го
злих љу ди. Јед ном од њих, из му сли ман ско-хр ват ског де ла Бо сне
и Хер це го ви не, за сме та ло је по ми ња ње Ре пу бли ке Срп ске у ње ном
тви ту. На пи сао је Бран ки ци да по све му су де ћи не ће још ду го жи -
ве ти и да јој се не ће ис пу ни ти же ља!?

По сле ви ше од два де сет го ди на, ко ли ко је про шло од гра ђан ског
ра та у БиХ, ви де ло се да је ме ђу на ци о нал на мр жња још жи ва и да
по сто је љу ди ко ји ма је код дру гих нај ва жни ја на ци о нал на при пад -
ност, па чак и он да ка да се бо ре за го ли жи вот. На сре ћу, „хеј тер”
ко ји се ни је пот пи сао пре не го што је по слао Бран ки ци злу ра ди
твит, нај пре је пре пла вљен по ру ка ма оних ко ји је по др жа ва ју, а
по том је ње гов твит обри сан.

На дај мо се да ће ова при ча, ко ја је то ли ко ја ка и по тре сна,
има ти сре ћан крај. Же ли мо Бран ки ци да по бе ди бо лест, да оде
ку ћи и да у ње ном жи во ту све бу де као не кад. То је нај ма ње што
је за слу жи ла.

Пише: Михајло Глигорић

ју ре ли ги ји, од ла зе у цр кве не хра мо -
ве и при су ству ју бо го слу же њи ма.

У „Пан чев цу” број 3551 об ја ви ли
смо и текст о то ме да је Пан че во је -
ди ни вој во ђан ски град у ко ме не ра -
ди ни је дан јав ни ве-це: ни онај по ред
ста ре роб не ку ће ни онај у На род ној
ба шти одав но ни су у функ ци ји. У том
тек сту је об ја вље но да је кло зет у цен -
тру гра да за кљу чан од 1993. го ди не,
због пу ца ња во до вод них це ви и сле -
га ња тла. На ве де но је и да је та да шња
град ска власт на ја вљи ва ла да ће ЈКП
„Хи ги је на” до би ти нео п хо дан но вац
за ту по прав ку, али тај про блем ни је
ре шен ни дан-да нас.

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

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

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

Идемо. Од 1869.

За мр зну те пла те, а це не по ди вља ле
и без кон тро ле, пре жи вља ва ње се ри је
сла ва, Но ве го ди не и Бо жи ћа, упо зо -
ре ња деч јих ле ка ра да се нај мла ђи

јед но лич но хра не, због че га је све ви -
ше обо ле лих од за па ље ња плу ћа – са -
мо су не ке од те ма о ко ји ма смо пи -
са ли на пр вим стра на ма „Пан чев ца”
број 3551, ко ји је иза шао из штам пе
13. ја ну а ра 1995. го ди не.

На стра на ма ре зер ви са ним за кул -
ту ру об ја ви ли смо не ко ли ко за ни мљи -
вих тек сто ва. Пи са ли смо о мла дом и
из у зет но та лен то ва ном кла ри не ти сти
Вељ ку Клен ков ском, ко ји се уса вр ша -
вао на јед ном од пре сти жних му зич -
ких кон зер ва то ри ју ма у Па ри зу.

Је дан из ве штај смо по све ти ли кон -
тро верз ном пи сцу и по ли ти ча ру Ву ку
Дра шко ви ћу, ко ји је на књи жев ној ве -
че ри у Кул тур ном цен тру пред ста вио
нов и из у зет но про во ка ти ван ро ман
„Ноћ ђе не ра ла”, по све ћен уби је ном
чет нич ком во ђи Дра жи Ми ха и ло ви -
ћу. Про мо ци ји тог ро ма на при су ство -
вао је ње гов унук Во ји слав.

Об ја ви ли смо и ин тер вју с про то је -
ре јом Ми ло ва ном Гло гов цем. Он је
го во рио о то ме да др жа ва и да ље не
же ли да до зво ли пот пу ну сло бо ду цр -
кви, већ је сма тра оруж јем за оства -
ри ва ње сво јих ин те ре са и да је још
увек мно го др жав них ин сти ту ци ја, по -
пут вој них ка сар ни и шко ла, у ко ји ма
ни је до зво ље но де ло ва ње цр кве. Као
још увек не ре шен про блем про то је реј
Гло го вац је на вео пи та ње имо ви не ко -
ја је оте та цр кви по сле Дру гог свет -
ског ра та.

На гла сио је да ипак ни је све та ко
цр но и да има не ких до брих и охра -
бру ју ћих зна ко ва. На при мер, ре као
је да се мла ди у све ве ћој ме ри вра ћа -

ГРАД БЕЗ ЈАВ НОГ ВЕ-ЦЕА

Паљење бадњака у Успенској цркви

Драшковић је заинтригирао Панчевце

Протојереј Глоговац је занимљиво
причао

Вељко је био париски ђак

Ка да је реч о „Хи ги је ни”, наш лист
је та да пи сао да се то ко му нал но пред -
у зе ће на ла зи у те шком по ло жа ју. Као
илу стра ци ја за то по слу жио нам је по -
да так да је та да шња град ска власт тра -
жи ла од ру ко вод ства „Хи ги је не” да на -
пра ви спи сак при о ри те та. На пр вом
ме сту су се на шла во зи ла за од но ше -
ње сме ћа, али их је, по оце ни од го -
вор них у град ској вла сти, би ло мно -
го, па је њи хов број мо рао да бу де
сма њен.

М. Г.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА



Завод за здравствену за-
штиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, констант-
но ради на проширењу бо-
гатог спектра својих услу-
га, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Пан-
чевки већ и становника чи-
тавог јужног Баната.

Савремени уређаји, љуба-
зно особље, пријатан амби-
јент, брза и професионална
услуга, све већи број пре-
гледа који се у нашем гра-
ду не раде ни на једном дру-
гом месту – само су неке од
карактеристика које су из-
двојили задовољни клијен-
ти Завода „Панчевац”.

Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-
ника у Панчеву, Завод ши-
ри и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих струч-
њака из Клиничког центра
Србије и са Института „Де-
диње” у Београду.

Тако сада корисници
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љу-
бица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.

Такође суботом, заинте-
ресовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних пре-
гледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко јед-
њака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од воде-
ћих стручњака у тој обла-
сти – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и ма-
гистар кардиологије са Ин-
ститута „Дедиње”. Специја-
листички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука ср-
ца је 4.000 динара, а могу-
ће је урадити и специјали-
стички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 ди-
нара.

Суботом специјалистич-
ке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панче-
вачке Опште болнице, а уро-
лошке његов колега из исте
установе др Небојша Тасић,
док је за прегледе из обла-
сти гинекологије задужен
др Јован Рудић из ГАК „На-
родни фронт”. Треба напо-
менути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренут-
но на акцији, па тако ком-
плетан уролошки преглед

кошта 2.000 динара, ултра-
звучни уролошки преглед
стаје такође 2.000 динара,
док обе ове услуге у пакету
коштају 3.600 динара.

Као што је већ наглаше-
но, сви набројани специја-
листички прегледи обавља-
ју се само суботом, а зака-
зују се радним данима пу-
тем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.

Сваког радног дана у За-
воду „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер пре-
гледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе вра-
та и меких ткива. Ове пре-
гледе искључиво радним да-
нима обавља др Ненад Мар-
гитин, специјалиста радио-
логије, шеф одсека CT ди-
јагностике и заменик на-
челника Службе радиоло-
шке дијагностике у Општој
болници Панчево.

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематоло-
шко-биохемијској лабора-

торији те установе пацијен-
ти већину верификованих,
контролисаних и сумира-
них резултата могу добити
за свега сат времена.

У Заводу ће ускоро поче-
ти да се проводи и амбу-
лантна хирургија, а све ин-
тервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Го-
ран Додевски, специјалиста
абдоминалне хирургије из
Опште болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца би-
ра Завод „Панчевац”, посеб-
но онда када је неопходно
урадити прегледе и анали-
зе на једном месту и доби-
ти резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, приме-
ра ради, све врсте лекар-
ских уверења издају за мак-
симално два сата.

Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за кли-
јенте осмишљени и нови па-
кети услуга по изузетно по-
вољним ценама, а више о
томе, као и о додатним по-
годностима које остварују
сви они који поседују ло-
јалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на ре-
кламним странама актуел-
ног броја нашег листа.

Додатне информације мо-
жете добити путем телефо-
на Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а новости пратите и на
сајту www.za vod pan ce vac.rs ,
као и на „Фејсбук” страни-
ци Завода.

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Петак, 7. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

„OPEROSA” И „КО ЛА РАЦ” У ПАН ЧЕ ВУ

ПРО МО ЦИ ЈА МЛА ДИХ УМЕТ НИ КА
Па и зи је ло ва опе ра
„Слу жав ка 
го спо да ри ца”

Улаз бес пла тан, 
кар те пре у зе ти на 
би ле тар ни ци

„Operosa” с парт не ром Ко лар -
че вом за ду жби ном ор га ни зу је
тур не ју у че ти ри гра да у Ср би -
ји и ти ме ће се за вр ши ти пр ви
ци клус про јек та „Young@Ope-
ra” ко ји је по др жа ла „Кре а тив -
на Евро па” Европ ске уни је.
Овим по во дом пру же на је шан -
са мла дим умет ни ци ма из Ср -
би је, Цр не Го ре и Бу гар ске да
из ве ду Па и зи је ло ву опе ру „Слу -
жав ка го спо да ри ца”.

Пред ста ва ће би ти одр жа на
у Пан че ву у пе так, 7. де цем -
бра, од 20 са ти, у дво ра ни Кул -
тур ног цен тра. Улаз на про грам
је бес пла тан, а кар те се мо гу
пре у зе ти на би ле тар ни ци Кул -
тур ног цен тра.

Опе ру ре жи ра мла ди али већ
ис ку сни ре ди тељ из Бе о гра да
Вла дан Ђур ко вић, док је мен -
тор на про јек ту ди ри гент Пре -
драг Го ста. Гу дач ки квар тет
„Operosa Strings” пред во ди ће

Бу га рин Ми лен Апо сто лов, уз
прат њу пи ја нист ки ње Бо ја не
Ра ди во је вић, док је за сце но -
гра фи ју за ду же на Маг да ле на
Вла јић, а за ко сти ме Ли на Ле -
ко вић.

За но сну Сер пи ну игра ће Пе -
тра Ра ду ло вић, док ће се у

уло зи Убер та опро ба ти Игор
Ан дрић и Бо жи дар Бо шки лов.
Не ма уло га Ве спо неа при па -
ла је глум ци ма Ни ко ли Ран -
ђе ло ви ћу и Вла ди ми ру Те -
шови ћу.

Про је кат „Young@Опера” по -
чео је ове го ди не тур не јом у

Бу гар ској и Цр ној Го ри, а го -
во ри о под сти ца њу и про мо -
ци ји мла дих умет ни ка и њи -
хо вог раз во ја, кре а тив но сти,
мо бил но сти и раз ме ни кул ту -
ра. Ви ше се мо же про чи та ти
на сај ту operosa.org.

М. Марић

Ре пу блич ки фонд за здрав стве -
но оси гу ра ње оба ве шта ва гра -
ђа не да од са да има ју мо гућ -
ност да од над ле жних у На ци -
о нал ном кон такт-цен тру РФ -
ЗО-а на јед но ста ван и лак на -
чин до би ју све нео п ход не ин -
фор ма ци је у ве зи са оства ри -
ва њем сво јих пра ва из до ме на
оба ве зног здрав стве ног оси гу -
ра ња.

Но ви бро је ви те ле фо на ко -
је мо же те по зва ти ка ко би сте
до би ли нео п ход не ин фор ма -
ци је, је су 0700/333-443 (по
це ни ло кал ног по зи ва) и
011/735-09-00 (за по зи ве с мо -
бил ног те ле фо на и из ино -
стран ства). Уко ли ко вам је по -
треб но ле че ње у ино стран ству,
по дат ке о до ку мен та ци ји ко ју

тре ба да при ку пи те, као и о
све му оста лом што би мо гло
да вас ин те ре су је у ве зи са
овом те мом до би ће те на те -
ле фон 011/20-53-683.

Рад но вре ме свих ин фо-ли -
ни ја је сва ког рад ног да на од
7.30 до 15.30.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ РФ ЗО-а

Отво ре на но ва 
ин фо-ли ни ја

ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЛА ШТВО КР ВИ

На ред на ак ци ја 
12. де цем бра

Спорт ски са вез Пан че ва ће
тра ди ци о нал ну ма ни фе ста -
ци ју „Из бор спор ти сте
го ди не” упри ли чи ти у
пе так, 21. де цем бра.

Тим по во дом сви
клу бо ви ко ји то же -
ле, сво је пред ло ге
за нај у спе шни је по -
је дин це и ко лек ти ве
у го ди ни на из ма ку
мо гу по сла ти у кан це -
ла ри ју ра чу но вод ства
Спорт ског са ве за, нај ка сни је
до сре де, 12. де цем бра. И ове
го ди не ће се би ра ти ла у ре а ти

у ка те го ри ја ма пи о ни ра и пи -
о нир ки, ка де та и ка дет ки -

ња, ју ни о ра и ју ни ор -
ки, се ни о ра и се ни -

ор ки, тре не ра, клу -
бо ва, ве те ра на и
спорт ских рад ни -
ка. Би ће до де ље не
и ју би лар не на гра -
де, као и по себ на

при зна ња за до при -
нос раз во ју спор та у

Пан че ву.
Спорт ски са вез Пан че ва се

на ла зи у Ма са ри ко вој 1-а.
А. Ж.

ИЗ БОР НАЈ БО ЉИХ СПОР ТИ СТА

Пред ло ге сла ти до сре де

Кре а тив ни кон курс за нај бо љи
сло ган и по стер на те му по ди -
за ња све сти о ва жно сти ра ног
от кри ва ња ра ка дој ке про ду -
жен је до 20. ја ну а ра ка ко би
сви за ин те ре со ва ни би ли у мо -
гућ но сти да на вре ме пре да ју
сво је ра до ве – са оп штио је Ин -
сти тут за јав но здра вље Ср би је
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”.
Кон курс је отво рен у окви ру
про јек та „Уна пре ђе ње на ци о -
нал ног про гра ма за ра но от -
кри ва ње ра ка дој ке у Ре пу бли -
ци Ср би ји”. Овај про је кат ор -
га ни зу је Ја пан ска аген ци ја за
ме ђу на род ну са рад њу (JICA),
у са рад њи с Ми ни стар ством
здра вља Ре пу бли ке Ср би је и уз
по др шку Ин сти ту та „Ба тут”.

Кон курс је по де љен у две ка -
те го ри је: пр ва је на ме ње на уче -
ни ци ма за вр шних раз ре да основ -
них шко ла (осми раз ред) и сред -
њо школ ци ма, а дру га пу но лет -
ним осо ба ма. Те ма је по ди за ње
све сти о ва жно сти скри нин га и
ра ног от кри ва ња ра ка дој ке. За -
ин те ре со ва ни мо гу по сла ти пред -
ло ге до 20. ја ну а ра 2019, у за ви -
сно сти од ка те го ри је за ко ју ап -
ли ци ра ју, на сле де ће имејл адре -
се: konkurs.poster@gmail.com (за
по стер) и slogan.konkurs@gmail
.com (за сло ган). До дат не ин -
фор ма ци је о кон кур су мо же те
про на ћи на „Феј сбук” стра ни ци
„Pink Ribbon Serbia”.

Ја пан ско удру же ње за бор бу
про тив ра ка сва ког ок то бра ор -
га ни зу је до га ђај под на зи вом

„Pink Ribbon Festival” („Фе сти -
вал ро зе тра ке”), ко ји об у хва та
три би не, јав не шет ње и кре а -
тив но так ми че ње. Фе сти вал се
у Ја па ну ре а ли зу је од 2003. го -
ди не, а са мо про шле го ди не та
ор га ни за ци ја је при ку пи ла пре -
ко 700 пред ло га по сте ра и
15.000 сло га на. Сто па пре жи -
вља ва ња обо ле лих од ра ка дој -
ке у Ја па ну је де сет го ди на.

Кар ци ном дој ке је во де ћи
узрок обо ле ва ња и уми ра ња од
ма лиг них бо ле сти у жен ској
по пу ла ци ји ши ром пла не те, па
и у Ср би ји. У Кан це ла ри ји за
скри нинг Ин сти ту та за јав но
здра вље Ср би је ис ти чу да у на -
шој зе мљи го ди шње 3.600–
4.600 же на обо ли, а 1.600 умре
од ра ка дој ке. Пре ма по да ци -
ма За во да за јав но здра вље Пан -
че во, у Ју жно ба нат ском окру -
гу сва ке го ди не око 175 же на
обо ли и 75–80 умре од ове опа -
ке бо ле сти.

По зна то је да, уко ли ко се рак
дој ке от кри је у ра ној фа зи, око
90% же на мо же да се из ле чи.
Ме ђу тим, уко ли ко се от кри је
ка сно, сто па пре жи вља ва ња спу -
шта се на око 15 про це на та. За
ра но от кри ва ње ра ка дој ке
кључ ни су ре дов ни са мо пре -
гле ди (јед ном ме сеч но), кли -
нич ки и ул тра звуч ни пре гле ди
(јед ном го ди шње), а у до бу од
50 до 69 го ди на и скри нинг
ма мо гра фи ја (јед ном у две го -
ди не).

Д. К.

КОН КУРС НА ТЕ МУ РА КА ДОЈ КЕ

Про ду жен рок за сла ње
ра до ва

Због за кон ских из ме на, до бро -
вољ ни да ва о ци кр ви од сеп -
тем бра 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.

На ред ну при ли ку да да те крв
и та ко не ком спа се те жи вот
има ће те у сре ду, 12. де цем бра,
од 9 до 12 са ти, у Цр ве ном кр -
сту. Крв мо гу да 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.



„Ру ку на ср це, да нас нам је бо -
ље не го што је би ло. Не ка да
смо има ли иде а ле, а да нас са -
мо њих не ма мо”.

Ду шан Ра до вић

Ду го већ че кам, од ок то бра про -
шле го ди не, да се не ко од осни -
ва ча, чла но ва, сим па ти зе ра, са -
вре ме ни ка Зе ле не пан че вач ке
еко ло шке гру пе (Зе ле не ПЕГ-е)
јав но огла си и про збо ри не што
о ју би ле ју, али авај. Сви су за -
бо ра ви ли на њу. А мно ги су
сво је вре ме но у сво је би о гра -
фи је с по но сом ста вља ли да су
би ли чла но ви ове еко-ску пи -
не, док су не ки, као по ли ти ча -
ри у успо ну, че сто ис ти ца ли и
свој еко ло шки ак ти ви зам, не
би ли до ка за ли ши ри ну сво јих
на зо ра, не се бич ни во лон те ри -
зам и бо га то ис ку ство. По не ко
је пак раз ми шљао да о ПЕГ-и
на пи ше књи гу, али је на ма -
гло ви тој иде ји и остао.

Ја сам се у Зе ле ну ПЕГ-у на -
кнад но учла нио. Имам, ипак,
пу но мо рал но пра во да пи шем
о ње ном ра ду јер сам уче ство -
вао у го то во свим ње ним ак -
ци ја ма, про те сти ма, пи са њу ле -
та ка, осми шља ва њу про гла са,
пра вље њу ра дио-еми си ја, при -
ку пља њу по да та ка и ус по ста -
вља њу са рад ње са струч ња ци -
ма. За раз ли ку од да на шњих
не вла ди них ор га ни за ци ја, ПЕГ-а
је та да ра ди ла пот пу но до бро -
вољ но и бес плат но, без ика -
квих хо но ра ра, гран то ва, до -
на ци ја, про јект ног фи нан си ра -
ња, ино стра них нов ча них при -
ло га и спон зо ра. Је ди ни осло -
нац је има ла у та да шњој оп -
штин ској омла дин ској ор га ни -
за ци ји, ко ја је чла но ви ма групе

усту па ла јед ну про сто ри ју за
рад и да ва ла кан це ла риј ски ма -
те ри јал.

ПЕГ-а је, што се ме не ти че,
де ло ва ла не што ви ше од две
го ди не, док у Пан че ву ни смо,
нас не ко ли ци на, осно ва ли Зе -
ле ну стран ку. По што да нас

ПЕГ-у ни ко ви ше не спо ми ње,
очи глед но је да ве ћи ни ни је
мно го зна чи ла, ни ти је бит но
ути ца ла на њих. Ва жно је, ме -
ђу тим, да је у те две го ди не Зе -
ле на ПЕГ-а уз др ма ла за га ђи -
ва че жи вот не сре ди не и тр гла
ло кал не по ли ти ча ре из дре ме -
жа. Ви ше ни ко ни је мо гао
безоч но да ла же о (не)за га ђе -
но сти, не у гро же но сти и без -
бед но сти жи вот не сре ди не, при -
ро де и гра ђа на Пан че ва. Та лас
не за до вољ ства, бун та, жуд ње
за исти ном и про ме ном ви ше
ни је мо гао би ти за у ста вљен.
Сва по то ња де ша ва ња и до стиг -

ну ћа у за шти ти жи вот не сре -
ди не (уво ђе ње ре дов не став ке
за за шти ту жи вот не сре ди не у
оп штин ски бу џет, на пла ћи ва -
ње еко-так се и осни ва ње еко-
-фон да, си стем ско пра ће ње ква -
ли те та жи вот не сре ди не, ства -
ра ње спи ска за га ђи ва ча, кар та

за га ђе но сти и про у ча ва ње ути -
ца ја на здра вље, бло ка де за га -
ђи ва ча, са рад ња са школ ском
де цом на еко-вас пи та њу и обра -
зо ва њу и др.) има ла су сво је
ко ре не у ра ду Зе ле не ПЕГ-е.

Она је би ла не са мо пр ва та -
ква гру па у Пан че ву не го и ме -
ђу пр вим у бив шој со ци ја ли -
стич кој Ју го сла ви ји. Слич не
еко-ор га ни за ци је су по ста ја ле
још са мо у Но вом Са ду („Зе ле -
на зве зда”), Спли ту (чи ни ми
се под на зи вом Зе ле на ак ци -
ја), Сло ве ни ји (не се ћам се име -
на) и у За гре бу („Сва рун”). Да
ка же мо, пет еко-гру па на 22

ми ли о на ста нов ни ка. Пи шем
то та ко јер смо, као еко ло шка
ску пи на, до би ја ли по зи ве, пи -
сма, пи та ња и мол бе за по моћ
из це ле бив ше нам до мо ви не.
Чи та ва зе мља је ва пи ла за здра -
вом сре ди ном и очу ва ном при -
ро дом, али смо ми би ли, на -
рав но, пре сла би да сву да стиг -
не мо.

За ни мљи во је да су по то ње
еко ло шке не вла ди не ор га ни -
за ци је у Пан че ву пот пу но пре -
ви де ле ак тив но сти, ре зул та те
и ис ку ства Зе ле не ПЕГ-е и све
по чи ња ле из по чет ка. Као да
ни су мо гле да се из ле че од ста -
ре бал кан ске бољ ке и отрг ну
од увре же ног оби ча ја да исто -
ри ја по чи ње од њих. За то не
би тре ба ло ни ког да чу ди да је
ве ћи на да на шњих еко ло шких
НВО на мар ги на ма дру штва и
еко ло шких про бле ма. На ду
под гре ва са мо оштро су прот -
ста вља ње гра ђа на и за штит ни -
ка при ро де по ди за њу ма лих
хи дро е лек тра на.

А гра ђа ни и јав ност, за о ку -
пље ни ег зи стен ци јал ним про -
бле ми ма, за ва ра ни од су ством
не при јат них ми ри са и ка та -
стро фич них при зо ра, по вре ме -
но уљуљ ка ни илу зи јом о чи -
сти јој око ли ни и ви шем жи -
вот ном стан дар ду, пре ви ђа ју
или пот це њу ју но ве или при -
та је не об ли ке угро жа ва ња жи -
вот не сре ди не и здра вља.

И. За фи ро вић

Ако Евро па то ле ри ше ова кво по на ша ње, па он да Ср би ји
до ђе у по се ту ко ме сар Хан и да је не ке бле ду ња ве из ја ве,
или Фе де ри ка Мо ге ри ни ка же да При шти на мо ра да уки -
не так се, а ко сов ски по ли ти ча ри то не ура де, шта ми мо -
же мо да оче ку је мо од те Евро пе? При шти на је на не ки на -
чин по ни зи ла ЕУ; и за то сма трам да са мо прет ња Аме ри ке
При шти ни мо же да окон ча оно што се до га ђа на Ко со ву и
Ме то хи ји.

(Ми ро слав Ла зан ски, но ви нар „По ли ти ке” и по сла ник у
Скуп шти ни Ср би је, у из ја ви за ТВ „Пинк”, 4. де цем бар)

* * *

Так се ко је су при штин ске вла сти на мет ну ле Ср би ји ште те
њи хо вом угле ду, Ср би ји, али и Европ ској уни ји. Ср би ја има
пра во да од го во ри на те агре сив не ме ре, али ја се на дам да

ће она од го вор но по сту пи ти и да уз врат не ме ре не мо ра ју да
бу ду ре ци проч не. Још јед на опа сност вре ба, а то је про те ри -
ва ње срп ског ста нов ни штва са се ве ра Ко со ва. Ме ђу тим, то
Бе о град не ће и не сме да до пу сти.

(Ам ба са дор Ру си је у Ср би ји Алек сан дар Че пу рин, „Спут -
ник Ср би ја”, 4. де цем бар)

* * *

Пред сед ник при вре ме них при штин ских ин сти ту ци ја Ха -
шим Та чи про гла сио је сре ду, 5. де цем бар, за дан жа ло сти
на ко сов ској те ри то ри ји због смр ти бив шег аме рич ког пред -
сед ни ка Џор џа Бу ша Ста ри јег. Ка ко је на гла ше но у обра зло -
же њу за ту од лу ку, дан жа ло сти је про гла шен „у знак по што -
ва ња пре ма ње го вом до при но су сло бо ди на Ко со ву”, на во ди
се у са оп ште њу об ја вље ном на Та чи је вом сај ту.

(Ин фор ма ци ја аген ци је „Тан југ”, 4. де цем бар)

* * *
Пре ма по да ци ма Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не,
Ниш и Ва ље во тре нут но су два гра да с нај за га ђе ни јим ва -
зду хом у Ср би ји. Пре ма по да ци ма Аген ци је, у про те кла 24
са та про сеч на вред ност су спен до ва них че сти ца и те шких
ме та ла (оло ва, ар се на, кад ми ју ма и ни кла) из но си ла је у Ва -
ље ву 184 ми кро гра ма по ме тру куб ном ва зду ха, а у Ни шу
154 ми кро гра ма. Да би мо гло да се ка же да је ва здух чист,
про сеч на вред ност су спен до ва них че сти ца и те шких ме та ла
не тре ба да пре ла зи 50 ми кро гра ма по ме тру куб ном. По ви -
ше не вред но сти тог па ра ме тра из ме ре не су и у Бе о гра ду (80
ми кро гра ма), Но вом Са ду (71), Су бо ти ци (76), Сме де ре ву
(94) и Бо ру (59).

(„По ли ти ка”, 3. де цем бар)

* * *
Срп ски ко шар каш Ни ко ла Јо кић, ко ји успе шно игра у
Аме ри ци за НБА клуб „Ден вер на гетс”, оду ше вио је гле да -
о це утак ми це тог клу ба с „То рон то рап тор си ма”, ко ји су
на пр вом ме сту. Већ у пр вој че твр ти ни имао је се дам аси -
стен ци ја, а на кра ју утак ми це је на ни зао 23 по е на, 15 аси -
стен ци ја, 11 ско ко ва и две осво је не лоп те. Од осам сло -
бод них ба ца ња по го дио је се дам, за хва љу ју ћи че му мо же
да се ка же да је играо им пре сив но про тив нај бо љег ти ма у
НБА ли ги.

(„Блиц”, 3. де цем бар)
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НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ПРИ ВРЕД НИ СА ВЕТ ПАН ЧЕ ВА 
СА 23 ЧЛА НА

сиј ским пла ном би ла је дру га
тач ка днев ног ре да. На осно ву
опре де ље них сред ста ва из На -
ци о нал не слу жбе за за по шља -
ва ње за јав не ра до ве, као и ју -
би лар них на гра да за пе то ро
рад ни ка, те со ли дар не по мо ћи
– про ме ње не су не ке став ке у
ак ту ме сног јав ног пред у зе ћа.

По том је пре не то пра во ко -
ри шће ња згра де у јав ној сво ји -
ни Гра да Пан че ва на Дом кул -
ту ре „Вук Ка ра џић” из Омо љи -
це и пред ло же но ре ше ње о обра -
зо ва њу При вред ног са ве та Гра -
да. На и ме, град ски већ ни ци су
се сло жи ли да се број чла но ва
овог те ла по ве ћа. Са вет је осно -
ван 2013. го ди не, ка да су га чи -
ни ли пред став ни ци, углав ном,
ма лих и сред њих пред у зе ћа.
Про ши рен је 2016. го ди не љу -
ди ма из „Пе тро хе ми је”, НИС –
Ра фи не ри је наф те и „Лу ке Ду -
нав”. Чла но ви овог те ла ко је се
ба ви ва жним те ма ма за по сло -
ва ње у Пан че ву убу ду ће ће би -
ти пред став ни ци фир ми „Па -
вле”, „Хи пра ин же ње ринг”, „Big

Cee” (ко ја је од не дав но но ви
вла сник „Авив пар ка”), ZF (ин -
ве сти тор у се вер ној по слов ној
зо ни), „Утва авио-ин ду стри је”
и „Ег сто на”.

При вред ни са вет Пан че ва са -
да има 23 чла на.

„Хи ги је ни” до зво ље ни ми нус
Об је ди ње но и ве о ма шту ро су
по том об ра ђе не из ме не фи нан -
сиј ских пла но ва град ских ме -
сних за јед ни ца Те сла, Ко теж,
Мла дост, Стре ли ште, Гор њи
град, Вој ло ви ца, као и се о ских
у Омо љи ци, Ба нат ском Бре -
стов цу и Ива но ву. Иа ко се ра -
ди о „ко зме ти ци”, но ви на ри
ни ка ко не мо гу да до ђу до ових
ма те ри ја ла и учи не их тран -
спа рент ним ка да је њи хо ва
публи ка, тј. гра ђан ство, у пи -
та њу.

Град ско ве ће је он да одо -
бри ло ЈКП „Хи ги је ни” до зво -
ље ни ми нус по те ку ћем ра чу -
ну до 15 ми ли о на ди на ра. Ка -
ко се мо гло чу ти на сед ни ци,
то ко му нал но пред у зе ће не ма

про блем с ли квид но шћу и у
про те кле две го ди не ра чу ни
ни јед ном ни су би ли у ми ну -
су. По ен та је у то ме да ру ко -
вод ство ЈКП-а „Хи ги је на” до
кра ја го ди не же ли да ис пла ти
со ли дар ну по моћ за по сле ни -
ма, ко јих има ви ше од три
сто ти не. Сва ки рад ник тре ба
да доби је од 40.000 ди на ра
на ви ше.

На са мом кра ју Ве ће је усво -
ји ло пред лог за кључ ка о да ва -
њу 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 Ули ци осло -
бо ђе ња 21, у пр вој зо ни, по вр -
ши не 108 ква дра та, као и 56
ме та ра ква драт них ма га цин -
ског про сто ра, удру же њу „Ру -
ке” из Ба нат ског Бре стов ца, за
8.681 ди нар ме сеч но.

То је за пра во пе ти на из но са
од основ не це не за куп ни не та -
кве по вр ши не град ског по слов -
ног про сто ра у пр вој зо ни. На
по вла шће не усло ве за ку па, уз
са гла сност већ ни ка, пра ва има -
ју удру же ња гра ђа на.

До бит при ка за ла 
ско ро сва јав на 
пред у зе ћа

На по вла шће не 
усло ве за ку па пра ва
има ју удру же ња 
гра ђа на

Пред већ ни ци ма се на сед ни -
ци ло кал не вла де одр жа ној 4.
де цем бра нај пре на шла ин фор -
ма ци ја о сте пе ну ускла ђе но сти
пла ни ра них и ре а ли зо ва них ак -
тив но сти из про гра ма по сло -
ва ња јав них пред у зе ћа, чи ји је
осни вач Град Пан че во, за пе -
ри од од 1. ја ну а ра до 30. сеп -
тем бра ове го ди не, с На цр том
за кључ ка.

О то ме је, као пред став ни ца
град ских се кре та ри ја та, го во -
ри ла Ени са Аго вић Хо ти.

Ва жне те ме за 
по сло ва ње
Она је ре кла да Скуп шти на гра -
да тре ба ову ин фор ма ци ју да
под не се Ми ни стар ству при вре -
де, а ти че се сте пе на ре а ли за -
ци је при хо да и рас хо да.

– У до ку мен ту се го во ри и о
кре та њу бро ја за по сле них, због
сред ста ва ко ја се из два ја ју из
бу џе та Гра да, као и о за ду же -
но сти јав них пред у зе ћа. У ма -
те ри ја ли ма је при каз при хо да
и рас хо да свих фир ми чи ји је
осни вач Град. До бит су при ка -
за ла сва пред у зе ћа, осим јав -
них ко му нал них пред у зе ћа у
Омо љи ци, Ба нат ском Бре стов -
цу и ЈКП-а „Мла дост”. По сто је
и та бе лар ни при ка зи ових по -
ка за те ља – об ја сни ла је Ени са
Аго вић Хо ти.

Дру га из ме на и до пу на Про -
гра ма по сло ва ња ЈКП-а Ка ча -
ре во за 2018. го ди ну с фи нан -

Пре ко сто де ле га та при су ство -
ва ло је 3. де цем бра Град ској
кон фе рен ци ји Со ци ја ли стич ке
пар ти је Ср би је, одр жа ној у
скло пу при пре ма за Де се ти кон -
грес СПС-а, ко ји је за ка зан за
22. де цем бар у Бе о гра ду. Кон -
фе рен ци ји је пред се да вао Ни -
ко ла Дан гу бић, пред сед ник
Град ског од бо ра СПС-а.

Иза бра но је 28 де ле га та за
По кра јин ску кон фе рен ци ју

СПС-а Вој во ди не, ко ја ће би ти
одр жа на у Но вом Са ду 15. де -
цем бра, као и 28 де ле га та ко ји
ће уче ство ва ти у ра ду Де се тог
кон гре са СПС-а. Јед но гла сном
од лу ком свих де ле га та за пред -
сед ни ка СПС-а пред ло жен је
Иви ца Да чић. По ред то га, пред -
ло же ни су чла но ви Град ског
од бо ра СПС-а за Глав ни од бор,
Ста ту тар ну ко ми си ју и Над зор -
ни од бор СПС-а.

ГРАД СКА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА СПС-а

При пре ме за кон грес

ПРЕ ТРИ ДЕ СЕТ ЈЕД НЕ ГО ДИ НЕ ОСНО ВА НА ЗЕ ЛЕ НА ПЕГ-а

За бо ра вље ни иде а ли сти и иде а ли
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Сваког 3. децембра обележава се Дан
особа са инвалидитетом, који је уста-
новљен 1992. године, када је Гене-
рална скупштина УН усвојила резо-
луцију којом се све земље позивају
да обележавају тај датум с циљем да
се особама са инвалидитетом омогу-
ћи једнако уживање људских права
и равноправно учешће у друштву.
Процењује се да особе са инвалиди-
тетом чине десет одсто светске по-
пулације, а да у Србији од осам до
десет одсто укупног становништва
има неки облик инвалидитета, тач-
није између 560.000 и 700.000 осо-
ба. Један од проблема с којима се
особе са инвалидитетом суочавају,
јесте могућност нормалног кретања.
У последњих неколико година и у
нашем граду су направљени прелази
и рампе који олакшавају кретање
свих становника.

Питали смо наше суграђане шта
они мисле о томе колико је наш град
приступачан особама са инвали-
дитетом.

ЉУБИНА СУБА, кројачица:
– Мислим да јесте. Видим да у бан-

кама и институцијама има рампи ко-
је омогућавају особама у колицима
да улазе и излазе нормално. Што се
тиче њихове видљивости, могу рећи
да се генерално слабо крећу и не ви-
ђам много особа са инвалидитетом
на улици.

МИЛОРАД ЈОВАНОВИЋ, пензионер:
– Није баш скроз приступачан. Тре-

бало би да се прилагоде аутобуска
стајалишта да ове особе могу да уђу у
возила, као и да се прилагоде сви пе-
шачки прелази. Има рампи по граду,
а нископодни аутобуси имају рампу
коју спуштају да би особе које имају
проблем с кретањем могле да уђу.
Тешко је с колицима, а има и тога да
људи неће да помогну некоме коме
је помоћ неопходна. Мислим да су
особе са инвалидитетом видљиве, јер
сам се дуго бавио спортом, па позна-
јем доста људи.

МИЛОШ ВУЧИЋ, мастер инжењер
рударства:

– Мислим искрено да јесте. Почев
од Градског услужног центра, преко
тога да су тротоари довољно широки,
а у већини улица су баш код пешач-
ких прелаза на раскрсницама прила-
гођени особама са инвалидитетом, да
могу да приђу и да се лакше крећу
помоћу својих колица. Не знам да ли
су све установе прилагођене. Мислим
да се у нашем граду у односу на дру-
га места у Србији много више ради-
ло. Што се тиче превоза, ионако је
велика гужва у свим аутобусима, а
чини ми се да скоро нико нема те
приступне рампе. Ни они који их
имају, не користе их. Мислим да ге-
нерално особе са инвалидитетом ни-
су видљиве. Нису укључене у све то-
кове живота. Слабо их примећујем у

јавности иако су оне део друштва и
чине приличан проценат.

ТАТЈАНА СИМРОК, геронтодомаћи-
ца:

– Има много незбринутих особа
са инвалидитетом, поготово мушка-
раца. Доста њих нема ортопедска по-
магала. Радим посао геронтодома-
ћице неколико година и видела сам
с каквим се потешкоћама особе са
инвалидитетом суочавају. Требало
би да се уради било шта како би им
се помогло. Није само приступач-
ност проблематична, њима треба по-
моћи у свим сегментима. Потребна
је мало већа брига о особама са ин-
валидитетом.

ПЕТАР МАЂАРЕВИЋ, службеник:
– Наш град је доста приступачан

особама са инвалидитетом. Прилич-
но тога је урађено. Постоје рампе и
силази на тротоарима. У центру гра-
да је то сасвим коректно. Суд је до-
ступан и Градска управа такође. Ра-
дило се у последње време на томе.

СЛАВКА ОБРЕНОВИЋ, пензионерка:
– Мислим да град није баш при-

ступачан. О особама са инвалидите-
том се најмање води рачуна. Град ни-
је сређен за кретање. Има рампи на
појединим местима, али требало би
још да се поради на томе како би им
се олакшало кретање.

Анкетирала Мирјана Марић

Т. СИМРОКМ. ВУЧИЋ П. МАЂАРЕВИЋ С. ОБРЕНОВИЋ

НАША АНКЕТА

КОЛИКО ЈЕ ГРАД ПРИСТУПАЧАН ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ?

Ствари се мењају набоље

М. ЈОВАНОВИЋЉ. СУБА

ХРОНИКА

Јо ва но вић, ге не рал ни 
се кре тар УОС-а, не 
од го ва ра на по зи ве

Од лу ка о ви си ни це на 
тех нич ких пре гле да и 
про ви зи ји за по ли се тре ба
да се пре пу сти струч ним
љу ди ма

Од 1. но вем бра про ви зи ја за про да ју
по ли са од ау то од го вор но сти је пет од -
сто од вред но сти по ли се. Та ко је, јед -
но стра но, од лу чи ло Удру же ње оси гу -
ра ва ча Ср би је (УОС), што је по кре ну -
ло чи та ву ла ви ну: је дан од ре зул та та
овог по те за би ће ма сов но от пу шта ње
ве ли ког бро ја прав ни ка и оста лих рад -
ни ка ко ји ра де на про да ји по ли са у
аген ци ја ма, као и оних што за ра ђу ју
пла те на ли ни ја ма тех нич ких пре гле -
да. Због то га ће гра ђа ни са ми мо ра ти
да иду у фи ли ја ле оси гу ра ва ју ћих ком -
па ни ја, а по том и у по ли циј ске упра -
ве по на леп ни це. Ба ха тост УОС-а пре -
по зна је се и по то ме што Ду шко Јо ва -
но вић, ге не рал ни се кре тар удру же ња,
да ни ма не од го ва ра на меј ло ве и те -
ле фон ске по зи ве.

Да под се ти мо, не за до вољ ство у пред -
у зе ћи ма и аген ци ја ма ко је се ба ве
оси гу ра њем од ау то од го вор но сти ути -
ца ло је на то да 25. но вем бра бу де
фор ми ра но Удру же ње осни ва ча тех -
нич ких пре гле да и аген ци ја за ре ги -
стра ци ју Ср би је (УТАС), јер гра ђа ни,
за сад, ни су све сни то га да ће због све -
га баш они фи нан сиј ски ис па шта ти.

Зо ран Пе шев ски, пред сед ник Управ -
ног од бо ра но во о сно ва ног удру же ња и
вла сник Ау то-цен тра „Зо ки” из Пан -
че ва, ли де ра у оси гу ра њу од ау то од го -
вор но сти, у ве зи с овом те мом ка же:

– Мно ги ових да на од го вор ност за
уки да ње до дат них пла ћа ња, као што
су за куп ни на про сто ра, ре кла ме или
за по шља ва ње рад ни ка, пре ба цу ју на
На род ну бан ку Ср би је, што не мо же
да сто ји, јер за хва љу ју ћи НБС-у курс
ди на ра је ста би лан, а у су прот ном ду -
жнич ка кри за – у ви ду не ис пу ња ва ња
оба ве за због већ узе тог аван са од оси -
гу ра ва ју ћих ку ћа – би ла би још ве ћа.
Од лу ка о ви си ни це на тех нич ких пре -
гле да и про ви зи ји за по ли се тре ба да
се пре пу сти струч ним, ком пе тент ним
љу ди ма ко ји пра те про ме не у за ко но -
дав ству, а не да о то ме ли ци ти ра ју

ПО ТРЕ СИ У ОБЛА СТИ ОСИ ГУ РА ЊА ОД АУ ТО ОД ГО ВОР НО СТИ (2)

ГРА ЂА НИ ЋЕ ПЛА ТИ ТИ НАЈ ВИ ШЕ

они ко ји ни ка да ни су про да ли ни јед -
ну по ли су, ни ти ре ги стро ва ли ијед но
во зи ло, па за то и не зна ју ко ли ки су
тро шко ви у ве зи с тим.

Ин те ре се пред у зе ћа ко ја се ба ве
оси гу ра њем од ау то од го вор но сти тре -
ба ло би да шти ти На ци о нал на асо ци -
ја ци ја тех нич ких пре гле да (НА ТЕП),
али ка ко је Пе шев ски још про шле не -
де ље на вео – и ов де по сто је озбиљ ни
про бле ми:

– Не до пу сти во је то што су осни ва -
чи НА ТЕП-а ујед но и вла сни ци при -
ват ног пред у зе ћа за про да ју и сер ви -
си ра ње опре ме за тех нич ке пре гле де.
Иа ко ова асо ци ја ци ја тре ба да шти ти
ин те ре се сво јих чла ни ца, то се, на -
рав но, не де ша ва, јер ње ни осни ва чи
не же ле да до ла зе у су коб са оси гу ра -
ва ју ћим дру штви ма ко ји ма њи хо во
при ват но пред у зе ће про да је опре му.
Ја ва шлу ку, са мо во љи и про па ги ра њу
лич них ин те ре са у НА ТЕП-у се мо гло
ста ти на пут са мо фор ми ра њем но вог
удру же ња УТАС, у ко је се за са мо не -
ко ли ко да на учла ни ло пре ко се дам -
сто при вред них су бје ка та. УОС из гле -
да ни је за ин те ре со ван за ре ша ва ње
ак ту ел них про бле ма. Ми у УТАС-у
ће мо, у са рад њи с МУП-ом, Ми ни -
стар ством тр го ви не и, на да мо се, УОС-
ом, иа ко не од го ва ра на на ше по зи ве,
ак тив но и убр за но ра ди ти, док се не
про ме ни За кон о оба ве зном оси гу ра -
њу, на из на ла же њу ба рем пре ла зног
ре ше ња за све по те шко ће ко је у овом
тре нут ку ре ме те рад пред у зе ћа ко ја
се ба ве тех нич ким пре гле дом и аген -
ци ја за ре ги стра ци ју во зи ла – ис та -

као је та да пред сед ник Управ ног од -
бо ра УТАС-а.

С дру ге стра не, Удру же ње оси гу ра -
ва ча Ср би је твр ди да др жа ва те ра чла -
но ве УТАС-а да фор си ра ју „Ду нав оси -
гу ра ње” на у штрб дру гих оси гу ра ва ју -
ћих дру шта ва, а исти на је да са ми гра -
ђа ни на пр во ме сто, ис пред стра них
фир ми, ста вља ју до ма ћу ком па ни ју.

Тре ба ло би да гра ђа не по себ но бри -
не чи ње ни ца да ће, ако се ни шта не
про ме ни, они пла ћа ти ту ђе це хо ве.
Јер, тех нич ки пре глед во зи ла не ће
ви ше ко шта ти око 5.000, не го чак
12.000 ди на ра, и то због са мо во ље
УОС-а, ко ји осни ва че тех нич ких пре -
гле да и аген ци је за ре ги стра ци ју те ра
да ра де у ми ну су.

О бу ду ћим по те зи ма УТАС-а јав -
ност ће би ти оба ве шта ва на пре ко свих
ме ди ја у зе мљи, а ре дак ци ји на шег
ли ста већ су се ја ви ли по зна ти адво -
ка ти из ове сфе ре пра во су ђа, ко ји же -
ле да по ја сне про бле ме у ве зи с уго -
во ри ма о про да ји по ли са и узе тог
аван са за рад.

О то ме ће мо пи са ти у сле де ћем
бро ју. С. Трај ко вић

У ко вин ском Цен тру за кул ту ру, 4.
де цем бра, отво ре на је за ни мљи ва из -
ло жба по во дом 300. го ди не од пот -
пи си ва ња По жа ре вач ког ми ра, чи ји
је ау тор Иван Ра дић, пред сед ник Дру -
штва за не го ва ње тра ди ци је Ба нат ске
вој не гра ни це. У при су ству ве ли ког
бро ја по се ти ла ца из ло жбу је отво рио
Ми лан Ми цић, по моћ ник по кра јин -
ског се кре та ра за кул ту ру, јав но ин -
фор ми са ње и од но се с вер ским за јед -
ни ца ма.

Из ло жба је по мно го че му не сва ки -
да шња, јер су на њој, по ред мно гих
фо то гра фи ја, ста рих ма па и до ку ме -
на та, из ло же ни и ра зни екс по на ти.
Спе ци јал но за ову при ли ку сту ден ти
Фа кул те та за при ме ње ну умет ност,
од се ка за ко стим, са ши ли су две вој -
не уни фор ме ко је су но си ли вој ни ци
што су чу ва ли Вој ну гра ни цу. Пре ма
ре чи ма про фе сор ке фа кул те та Ма је
Сту ден, ово је за њу и ње не сту ден те
био ве ли ки иза зов и ни је кри ла за до -
вољ ство што су као тим ус пе ли да на
осно ву ста рих цр те жа на пра ве не што
што до сад ни су има ли при ли ку да
ура де. На из ло жби су, фи гу ра тив но,
пред ста вље ни ша тор у ко ме је пот пи -
сан мир, ко ли ба-за клон од тр ске у
при род ној ве ли чи ни у ко јој су бо ра -
ви ли вој ни ци Вој не кра ји не, као и
ма ке те ти по ва ку ћа ко је су се гра ди -
ле у то вре ме.

На оста лим фо то гра фи ја ма и до -
ку мен ти ма пред ста вље на су исто риј -
ска де ша ва ња пре и у вре ме пот пи си -
ва ња По жа ре вач ког ми ра. Део о раз -
во ју пре де ла и на се ља по ка зан је пре -
ко пр вог вој ног тај ног пре ме ра. Ево -
лу ци ја ста но ва ња и из гле да ку ћа об -
ја шње на је по мо ћу ма ке та јо зе фин -

ске ку ће с кра ја 18. ве ка. Та ко ђе, при -
ка за на је исто ри ја пло вид бе Ду на вом
у вре ме ка да су ови кра је ви би ли ко -
ло ни зо ва ни не мач ким, срп ским, ру -
мун ским, угар ским и оста лим жи -
вљем. Сви екс по на ти на из ло жби су
ре про дук ци је и ре кон струк ци је сво -
јих ори ги на ла, а на ла зе се у број ним
уста но ва ма ко је су ау то ру и ње го вом
ти му не се бич но пру жи ле по моћ.

Иван Ра дић је у обра ћа њу пу бли ци
ис та као да је ова из ло жба је дан од
ко ра ка ка ре а ли за ци ји Му зе ја ба нат -
ске вој не гра ни це, ко ји ће у ско ри је
вре ме би ти отво рен у бли зи ни Ко ви -
на, у са мој Де ли блат ској пе шча ри, те
да је ово ре зул тат ве ли ког тим ског
ра да што је укљу чио мно ге еми нент -
не струч ња ке из обла сти кул ту ре, на -
у ке и оста лих сфе ра јав ног жи во та.

За ни мљи во је ис та ћи да су на кон
це ре мо ни је отва ра ња го сти ма по слу -
же на је ла и по сла сти це ко је су, по ве -
о ма ста рим ре цеп ти ма, спре ми ле вред -
не до ма ћи це из удру же ња же на из
Пан че ва, Ко ви на, Ба ва ни шта и Га ја.

Ре а ли за ци ју ове из ло жбе по мо гли
су По кра јин ски се кре та ри јат за кул -
ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се с
вер ским за јед ни ца ма, ко вин ске уста -
но ве и ин сти ту ци је, На род ни му зеј и
За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре
у Пан че ву, Исто риј ски му зеј Ср би је,
Му зеј Вој во ди не, Му зеј Гра да Бе о гра -
да, те При род но-ма те ма тич ки фа кул -
тет из Но вог Са да, де парт ман за ге о -
гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство.

Из ло жба ће би ти отво ре на до сре -
ди не де цем бра, а пла ни ра се да на -
кон Ко ви на бу де пред ста вље на и у
оста лим ме сти ма ју жног Ба на та.

С. Т.

ТРИ СТА ГО ДИ НА ОД ПО ЖА РЕ ВАЧ КОГ МИ РА

Ва жан исто ри јски датум

По чет ком де цем бра на објек ту
Oсновне шко ле „Вук Сте фа но вић Ка -
ра џић” у Стар че ву осва нуо је сун ча -
ни сат. У пи та њу је ре зул тат са рад -
ње те обра зов не уста но ве и Ге о граф -
ског фа кул те та у Бе о гра ду, чи ји су
про фе сор ма те ма тич ке ге о гра фи је
Ми лу тин Та дић и сту дент пр ве го -
ди не Лу ка Пе шић, ко ји је и ста нов -
ник Стар че ва, ура ди ли про је кат и
на црт за из ра ду по ме ну тог ме ра ча
вре ме на.

Ина че, ова ак ци ја има ла је сло ган
„Сун це сви ма си ја”, ко ју је у пот пу -
но сти по др жа ла стар че вач ка шко ла,
с ди рек то ром Са шом Та си ћем на че -
лу, обез бе див ши сва нео п ход на сред -
ства за ре а ли за ци ју. У из ра ди са та

уче ство ва ли су за по сле ни у тој уста -
но ви, про фе сор ка ге о гра фи је Зор ка
Бје лић, би бли о те кар ка и ле то пи сац
Да ни је ла Пе ћа нин и школ ски до -
мар Зо ран Ми тић, док је про фе сор -
ка ли ков не кул ту ре Ива на Пе шић
Ди ми трић ис цр та ла му рал и та ко
сво јом ве шти ном по мо гла да овај
про је кат угле да све тлост да на.

Ве ли ки до при нос да ла је и Да ни -
је ла Ја јић, ко ја је вас пи та чи ца, а
ујед но и члан стар че вач ког из ви ђач -
ког од ре да „На дел”, чи ји је ста ре -
ши на Пре драг Стан ко вић и за по сле -
ни у ло кал ној Ме сној за јед ни ци, та -
ко ђе ве о ма по мо гао у из ра ди сун ча -
ног са та.

Ј. Ф.

ОД НЕ ДАВ НО НА ЗИ ДУ ОБЈЕК ТА 

СТАР ЧЕ ВАЧ КЕ ШКО ЛЕ

Сун ча ни сат као плод 
са рад ње

Са ми гра ђа ни на пр во ме сто, ис пред стра них фир ми, ста вља ју 
до ма ћу ком па ни ју

Са ми гра ђа ни на пр во ме сто, ис пред стра них фир ми, ста вља ју 
до ма ћу ком па ни ју



Умет ник из Пан че ва Ми лан
Ма нић на гра ђен је тре ћом на -
гра дом на кон кур су Књи жев -
ног клу ба „Иво Ан дрић” за нај -
леп шу лир ску пе сму у 2018.
го ди ни.

На ово го ди шњи кон -
курс сти гла је че тр де -
сет јед на пе сма, а
нај ви ше из Ср би је,
за тим из РС, БиХ,
Хр ват ске, Цр не Го -
ре и Бу гар ске.

Жи ри је ра дио у
са ста ву Да рин ка
Мар ко вић (пред сед -
ник), Ол га Бла жо ва (члан),
Ми ла на Кља јић (члан) и Не -

вен ка Бо шњак Чо лић
(члан).

Пр ву на гра -
ду је до би ла Би ља -
на Гро шин из Ме -
ле на ца за рад „Пе -
сма”, а дру гу Дра -

ги ца Дра га Гр бић из
Ви ше гра да за пе сму

„Бо ји се цр ве но”. Тре -
ћа на гра да је рав но прав но

до де ље на Алек сан дри Вла шић

из Зе му на за пе сму „Ру ски кла -
сик” и на шем су гра ђа ни ну Ми -
ла ну Ма ни ћу за пе сму „Ста -
ри ца”.

По хва ље на су де ла „Не ка спа -
ва” Мил ке Ва сић Глу шац из
Бе о гра да, „У ре ду за пар че успо -
ме на” Са ње Ра ду ло вић из До -
бо ја, „Страст” Ани Стај ко ве
Ива но ве из Плов ди ва и „Оп се -
на” Бо жи да ра До бр ко ви ћа из
Лов ћен ца.

У Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти у по не де љак, 26. но вем бра,
отво ре на је из ло жба скулп ту -
ра „Лаж, слат ка умор на лаж”
Оли ве ре Пар лић.

На из ло жби су пред ста вље -
не скулп ту ре и ин ста ла ци је на -
гла ше ног ам би јен тал ног ка рак -
те ра ко је су на ста ле у по след -
ње две го ди не. Ра до ви су на -
пра вље ни од раз ли чи тих ма -
те ри ја ла, тра ди ци о нал но скулп -
тор ских (гипс, те ра ко та), али
за сту пље не су и раз ли чи те ком -
би на ци је не ти пич них ма те ри -
ја ла од ПУ пе не, пре ко тка ни -
не и ме ких ма те ри ја ла у ком -
би на ци ји с пред ме ти ма.

– У осно ви овог кон цеп та на -
ла зи се те ло и наш од нос пре -
ма те лу по сред ством пред ме та
ко је сва ко днев но ко ри сти мо

или се на ла зе у на шем окру -
же њу. Са мо те ло ни је при сут -
но, оно на шта на и ла зи мо је су
тра го ви ње го вог по сто ја ња. Ње -
го ву функ ци ју и осо би не пре у -
зе ли су пред ме ти и објек ти, те
се они до жи вља ва ју као те ла
за се бе – ре кла је ау тор ка.

Оли ве ра Пар лић Ка ра јан ко -
вић ро ђе на је 1971. у Бе о гра ду.
За вр ши ла је сту ди је ва јар ства
на Фа кул те ту ли ков них умет -
но сти у Бе о гра ду 1997. го ди не,
а 2000. го ди не ма ги стри ра ла је
на истом фа кул те ту. Док тор -
ски умет нич ки про је кат „Ерос
не мо гу ћих су сре та, скулп ту рал -
не фор ме пост ва ре них осе ћа -
ња” од бра ни ла је 2014. го ди не
на Фа кул те ту ли ков них умет -
но сти. Од 2005. го ди не ра ди
као аси стент на Ва јар ском

одсеку ФЛУ у Бе о гра ду, а од
2010. има зва ње до цен та.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 11. де цем бра.

Пољопривреда више од оста-
лих привредних делатности
трпи утицај климатских про-
мена, али она исто тако и
доприноси климатским про-
менама испуштањем гасо-
ва са ефектом стаклене ба-
ште. Зато пољопривреди
предстоји процес смањива-
ња њеног штетног утицаја
на климатске промене, као
и процес прилагођавања
промењеним климатским
условима.

Циљ конзервацијске по-
љопривреде је да користи
природне ресурсе на ефи-
каснији начин, преко инте-
гралног управљања земљи-
шним, водним и биолошким
ресурсима. То је комбина-
ција различитих техника ко-
јима се одржава стална по-
кривеност земљишта и знат-
но смањује употреба меха-
низације. Уводе се: плодо-
ред који омогућава смање-
ње употребе агрохемикали-

ја и механичких интервен-
ција на пољу, конзервациј-
ска обрада земљишта, тех-
нологија покровних усева,
директна сетва (no-till) и
слично. Као резултат ова-
квог приступа јавља се еви-
дентно побољшање стања
локалне животне средине
(мања ерозија земљишта,
очување природних ресур-
са), глобалне користи по жи-
вотну средину (смањена упо-
треба фосилних горива), као

и економске користи кроз
уштеду средстава (Ољача и
сар., 2006). Најважнији зна-
чај конзервацијске пољо-
привреде за политику спре-
чавања климатских проме-
на јесте да она представља
реалну алтернативу интен-
зивној индустријској пољо-
привреди, што доводи до
супституције угљеника сма-
њењем употребе фосилних
горива по јединици прино-
са. У том смислу у конзер-
вацијску пољопривреду не
треба сврставати конзерва-
цијску обраду земљишта ко-
ја је развијана за гајење ГМО
биљака уз употребу тотал-
них хербицида, због свих
негативних последица та-
кве производње на одржи-
вост агроекосистема.

Конзервацијска пољопри-
вреда захтева више знања
и вештина у оквиру упра-
вљања производњом, па је
неопходно увођење нових

технологија које су битно
другачије од постојећих и
широко прихваћених. Ма-
да је конзервацијска пољо-
привреда заснована на сма-
њеном ангажовању капита-
ла од конвенционалне по-
љопривреде, потребни су
финансијски потенцијали
пре свега за ширење зна-
ња, нарочито у смислу из-
градње капацитета, тран-
сфера знања и техничке обу-
ке фармера.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 7. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЕКОНОМИЈА

Конзервацијска
пољопривреда

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана 

Марић 

ИЗ ЛО ЖБА СКУЛП ТУ РА ОЛИ ВЕ РЕ ПАР ЛИЋ

Лаж, слат ка умор на лаж

Рок за под но ше ње
при ја ва 14. де цем бар

При вред на ко мо ра Ср би је у
окви ру про јек та „Smart Factory
Hub”, ко ји се фи нан си ра из Ду -
нав ског тран сна ци о нал ног про -
гра ма DTP, рас пи са ла је јав ни
по зив за при ме ну па мет них и
ино ва тив них ре ше ња.

Под но си лац при ја ве мо же
да бу де про из вод но ори јен ти -
са но ми кро, ма ло или сред ње
прав но ли це. Под но си је до -
ма ће прав но ли це ре ги стро ва -
но у Ре пу бли ци Ср би ји, ко је
има ус по ста вље ну са рад њу са
ино стра ним парт не ром од ко -
јег же ли да на ба ви „па мет но”,
ино ва тив но ре ше ње, но ву тех -
но ло ги ју и сл. Ино стра ни парт -
нер с ко јим до ма ће прав но ли -
це има ус по ста вље ну са рад њу
од но сно од ко јег на ба вља „па -
мет но” ре ше ње, ино ва ци ју и
сл. мо ра да бу де прав но ли це
осно ва но у јед ној од сле де ћих
зе ма ља: Ау стри ји, Бу гар ској,
Хр ват ској, Че шкој Ре пу бли ци,
Не мач кој, Ма ђар ској, Ру му ни -
ји, Сло вач кој, Сло ве ни ји, или

на под руч ју Ду нав ског тран -
сна ци о нал ног про гра ма. Под -
но си лац при ја ве не мо же би ти
вла сник ка пи та ла или на би ло
ко ји дру ги на чин по ве зан са
уде лом у вла сни штву или ру -
ко во ђе њем пред ло же ног при -
вред ног дру штва из ино стран -
ства од ко јег на ба вља „па мет -
но” ре ше ње. Пред у зе ће мо же

да се при ја ви на јав ни по зив
под но се ћи са мо јед ну при ја -
ву. Уко ли ко у име јед ног под -
но си о ца при стиг не ви ше при -
ја ва, раз ма тра се са мо пр ва
при мље на при ја ва, а оста ле се
од ба цу ју.

Текст по зи ва, као и обра сци
за при ја ву на ла зе се на ин тер -
нет стра ни ци При вред не ко -

мо ре Ср би је. По ну ђа чи под -
но се при ја ву на ен гле ском је -
зи ку. Рок за под но ше ње при -
ја ва је 14. де цем бар 2018. го -
ди не. Три при ја ве с нај ве ћим
бро јем бо до ва би ће ода бра не
за фи нан си ра ње. Сва пи та ња
у ве зи с јав ним по зи вом мо гу -
ће је упу ти ти на адре су 
projekti@pks.rs.

ГЛА САЈ ТЕ ЗА КОМ ПА НИ ЈУ С НАЈ БО ЉОМ ПРАК СОМ

При ја тељ по ро ди це

ЕФИКАСНИЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

Развијен претраживач
за проверу

Гра ђа ни Ср би је у на ред них
не ко ли ко да на мо ћи ће да гла -
са ју за из бор нај бо ље ком па -
ни је у ак ци ји „При ја тељ по -
ро ди це”, ко ју за јед нич ки ор -
га ни зу ју При вред на ко мо ра
Ср би је и Ка би нет ми ни стра
без порт фе ља за ду же ног за де -
мо гра фи ју и по пу ла ци о ну по -
ли ти ку.

Свој глас мо же да ти сва ки
гра ђа нин на зва нич ном сај ту
ак ци је www.prijateljporodice.rs.
Гла са ње ће тра ја ти до 7. де -
цем бра, а би ра се у кон ку рен -

ци ји два де сет че ти ри фир ме у
три ка те го ри је: ма ла и сред ња
пред у зе ћа, ве ли ке ком па ни је
и јав на пред у зе ћа / ком па ни је

у ко ји ма је ве ћин ски вла сник
др жа ва.

За на гра ду „При ја тељ по ро -
ди це”, ти ту лу ком па ни је ко ја
сво јом по слов ном по ли ти ком
по ма же раз вој по ро ди це кроз
ускла ђи ва ње ра да и ро ди -
тељства, и ти ме це ло ку пан де -
мо граф ски раз вој у Ср би ји,
при ја ви ло се је да на ест ма лих
и сред њих пред у зе ћа, де сет
ве ли ких ком па ни ја и у ка -
тегори ји јав них / ве ћин ски
држав них пред у зе ћа три 
фир ме.

Про гла ше ње по бед ни ка и до -
де ла при зна ња би ће кра јем де -
цем бра 2018. го ди не.

За при зна ње „При ја тељ по -
ро ди це 2018” ком па ни је су кон -
ку ри са ле до бром прак сом и
стан дар ди ма ко је при ме њу ју у
ускла ђи ва њу ра да и ро ди тељ -
ства. При зна ње ће по не ти иза -
бра на пред у зе ћа, пре по зна та
као нај бо љи при ме ри из град -
ње по ро дич но-при ја тељ ског
окру же ња, с до брим по слов -
ним ре зул та ти ма и нај бо љом
прак сом.

ПРИ МЕ НА ПА МЕТ НИХ И ИНО ВА ТИВ НИХ РЕ ШЕ ЊА

ЈАВ НИ ПО ЗИВ ЗА МА ЛА И СРЕД ЊА
ПРЕД У ЗЕ ЋА

КОН КУРС КЊИ ЖЕВ НОГ КЛУ БА „ИВО АН ДРИЋ”

При зна ње за лир ско де ло

Управа за спречавање прања
новца, у сарадњи са Институ-
том „Михајло Пупин – Рачу-
нарски системи”, развила је
претраживач који се односи
на листе лица према којима
се примењују санкције Уједи-
њених нација, тј. на „означе-
на лица”.

Претраживач http://www.
un se arch.apml.gov.rs/ омогу-
ћава свим заинтересованим
физичким и правним лици-
ма да брзо и једноставно про-
вере да ли имају контакте од-
носно пословну сарадњу с по-
менутом категоријом лица,
ради благовремене примене
мера и радњи прописаних За-
коном о ограничавању распо-
лагања имовином с циљем
спречавања тероризма и ши-

рења оружја за масовно уни-
штење („Службени гласник
РС”, број 41/2018).

Развијањем наведеног ин-
форматичког софтвера омо-
гућено је директно претражи-
вање листа означених лица
Савета безбедности УН које
се односе на Резолуцију 1267
(1999), 1989 (2011) и 2253
(2015) у вези са ИСИЛ-ом,
Ал Каидом и повезаним фи-
зичким лицима, групама ли-
ца, привредним и другим су-
бјектима, Резолуцију 1718
(2006) и резолуцијама наслед-
ницама у вези са ДНР Коре-
јом, као и Резолуцију 1988
(2011) у вези с талибанима и
повезаним физичким лици-
ма, групама лица, привред-
ним и другим субјектима.



При ли ка да се из ра зи
став и ми шље ње

На град но пу то ва ње 
у зе мље Европ ске
уни је

На кон успе шно за вр ше ног кон -
кур са у прет ход ној школ ској
го ди ни у окви ру „Европ ског
днев ни ка” Де ле га ци ја Европ -
ске уни је у Ре пу бли ци Ср би ји
по зи ва сред њо школ це да се
при ја ве на но ви на град ни кон -
курс кре а тив ним и ино ва тив -
ним ра до ви ма. Ово го ди шње те -
ме на град ног кон кур са су „ЕУ
и ја”, „ЕУ и Ср би ја”, „Чу вај мо
на шу жи вот ну сре ди ну”, „Здра -
ви сти ло ви жи во та”, „Ак тив но
гра ђан ство” и „Пре вен ци ја
наси ља”.

Уче ни ци сред њих шко ла мо -
гу да на ове те ме од го во ре кроз
пе сму, при чу, вест, чла нак, цр -
теж, фо то гра фи ју или мул ти -
ме ди јал не фор ме (ау дио и ви -
део ра до ви ду жи не до пет ми -
ну та, стрип, пре зен та ци је, ин -
тер нет стра ни це, апли ка ци је,
игри це, ау дио и ви део ани ма -
ци је или ком би на ци је две ју

Се кре та ри јат за за шти ту жи -
вот не сре ди не Град ске упра -
ве Пан че во ор га ни зу је јед но -
днев ни се ми нар „Упра вља ње
про јек ти ма из обла сти за шти -
те жи вот не сре ди не”. Пре да -
ва чи ће би ти пред став ни ци
Ре ги о нал ног цен тра за про -

фе си о нал ни раз вој за по сле -
них у обра зо ва њу. Се ми на -
ром су об у хва ће не и основ не
и сред ње шко ле из Пан че ва и
окол них на се ље них ме ста.

За три де сет уче сни ка од но -
сно на став ни ка основ них шко -
ла (за ко ор ди на то ре из обла -
сти за шти те жи вот не сре ди -
не, на став ни ке би о ло ги је
и/или на став ни ке дру гог про -
фе си о нал ног про фи ла ко је од -
ре де ди рек то ри шко ла) се ми -
нар ће би ти одр жан у су бо ту,

8. де цем бра, а за њи хо ве ко -
ле ге из пан че вач ких сред њих
шко ла у су бо ту, 15. де цем бра.

Пре ма ре чи ма над ле жних
у град ском еко ло шком се кре -
та ри ја ту, циљ овог се ми на ра
је да се уна пре де ком пе тен -
ци је и да се на став ни ци оспо -

со бе за ино ва тив не при сту пе
раз ви ја њу уче нич ких про је -
ка та из обла сти за шти те жи -
вот не сре ди не. Уче сни ци ће
би ти у при ли ци да се упо зна -
ју с про це сом и прин ци пи ма
про јект ног при сту па у ра ду
са уче ни ци ма и с кон цеп том
обра зо ва ња ко ји тре ба да
афир ми ше одр жи ви раз вој у
ло кал ним усло ви ма и да раз -
ви је свест и од го вор ност по -
је ди на ца у уна пре ђе њу и очу -
ва њу жи вот не сре ди не.

Иза зо ви на пу ту 
одр жи вог раз во ја

За јед нич ка гло бал на
стра те ги ја

У Бе о гра ду је у уто рак, 4. де -
цем бра, отво ре на дво днев на
ми ни стар ска кон фе рен ци ја
„Ино ва тив на ре ше ња за сма -
ње ње за га ђе ња у ју го и сточ ној
и ју жној Евро пи”, на ко јој су се
оку пи ли ми ни стри и нај ви ши
пред став ни ци за област жи вот -
не сре ди не др жа ва из ши рег
под руч ја ре ги о на, ра ди за јед -
нич ког из на ла же ња ме ра за
сма ње ње за га ђе ња у овом де лу
Евро пе.

Кон фе рен ци ју је у име до ма -
ћи на, Вла де Ре пу бли ке Ср би је,
отво рио ми ни стар за шти те жи -
вот не сре ди не Го ран Три ван.
Он је ис та као да пи та ње за шти -
те жи вот не сре ди не пре ва зи ла -
зи окви ре еко ном ске и тех нич -
ке са рад ње и да је нео п ход но
по бе ди ти за га ђе ње у на ред ном
пе ри о ду ка ко би смо очу ва ли
здра ву жи вот ну сре ди ну за ге -
не ра ци је ко је до ла зе. Три ван је
ис та као да је то мо рал на оба ве -
за, а исто вре ме но нај ве ћи иза -
зов на шег вре ме на и нај ве ћи
иза зов у на шим жи во ти ма.

– Ви со ки еко ло шки стан дар -
ди зна че здра ви ји жи вот за на -
ше гра ђа не, али и до бро бит за
на шу еко но ми ју. За ре ша ва ње
пи та ња за шти те жи вот не сре -
ди не, ко ја не по зна ју гра ни це,
од нај ве ћег зна ча ја је да зе мље
ре ги о на на сту па ју за јед но и да
има ју за јед нич ку ви зи ју пред
кон фе рен ци ју UNEА 4, ко ја ће
сле де ће го ди не би ти одр жа на
у Нај ро би ју – на гла сио је ми -
ни стар Три ван.

Ве ли ки иза зов
Про ме на у на чи ну жи во та мо -
дер ног чо ве ка би ла је основ на
те за ко ју је у свом из ла га њу
из нео по моћ ник ге не рал ног

Мно ги на ши су гра ђа ни по се -
ти ли су Фе сти вал на у ке ко ји
је не дав но одр жан у Бе о гра -
ду. Кроз је дин стве ну пред ста -
ву о Зе мљи у бу дућ но сти, ка -
ко је гла си ла те ма ово го ди -
шњег фе сти ва ла, то ком че ти -
ри да на, не ко ли ко де се ти на
хи ља да за љу бље ни ка у на уч -
не ди сци пли не про де фи ло -
ва ло је ха ла ма. Ор га ни за то -
ри су се по тру ди ли да осми -
сле ве о ма кре а ти ван и бо гат
про грам – за сва ког је би ло
по не што. Нај мла ђи по се ти -
о ци ужи ва ли су у екс пло зив -
ним екс пе ри мен ти ма, на уч -
ним при ча ма и из у ми ма ко -
ји пр ко се гра ни ца ма фи зи ке.
Смех, апла уз и оду ше вље ње
ис пра ти ли су ви ше од де сет
на уч них тру па из САД и Евро -
пе ко је су на сту пи ле на тзв.
на уч но фан та стич ној би ни.
Они ста ри ји би ли су у при -
ли ци да се упо зна ју с на уч -
ним ви зи ја ма пре во за у бу -
дућ но сти и да са зна ју ко је ће
енер ген те ко ри сти ти и у ка -
квим ће до мо ви ма жи ве ти.
По себ ну драж пру жи ло је на -
уч но игра ли ште на ко јем су
де ца и од ра сли ужи ва ли у
спра ва ма ко ји ма је ре ци кла -
жа да ла но ви жи вот. Мно ги
су по се ти ли на уч но жи во тињ -
ско цар ство и би ли су у при -
ли ци да са зна ју не што и о
пре жи вља ва њу у ди вљи ни, а
осно ве не у ро на у ке са вла да ли
су уз по моћ ори ги нал них „ура -
ди сам” уре ђа ја.

Пр ви пут ове го ди не Фе -
сти вал на у ке пред ста вио је
ге не ра ци ју по ча сних ам ба -
са до ра на у ке, осно ва ца и
сред њо шко ла ца из свих кра -
је ва зе мље, чи ји су из у ми и

на уч не аван ту ре оду ше ви ли
по се ти о це зо не „Екс пер ти неј -
џе ра”. Њи хо ва ми си ја на ред -
них го ди ну да на би ће да пре -
но се ка ко зна ње, та ко и љу -
бав пре ма на у ци вр шња ци ма
у сво јим гра до ви ма, ши ре ћи
да ље ис ку ства сте че на то ком
ра да на фе сти ва лу.

Вре ди ис та ћи да је и ове
го ди не ге не рал ни спон зор
Фе сти ва ла био НИС, ком па -
ни ја ко ја се сва ко днев но у
свим сег мен ти ма по сло ва ња
осла ња на са вре ме не тех но -
ло ги је и ино ва ци је. На овај
на чин НИС и Фе сти вал на у -
ке за јед но до при но се афир -
ма ци ји на у ке и обра зо ва ња
код мла дих у Ср би ји, што је
је дан од стра те шких ци ље ва
ком па ни је ко ја сво је дру -
штве но од го вор не про јек те
ре а ли зу је под сло га ном „Бу -
дућ ност на де лу”. „Кључ бу -
дућ но сти” на зив је еду ка тив -
не и ин тер ак тив не по став ке
ко јом се НИС пред ста вио јав -
но сти на ово го ди шњем Фе -
сти ва лу на у ке у Ха ли три Бе -
о град ског сај ма. Пре ко ове
по став ке по се ти о ци су има -
ли при ли ку да се упо зна ју с
ви со ком тех но ло ги јом ко ја
по ма же чо ве чан ству да стек -
не но ва зна ња и да са зна ју
на ко ји на чин се ве штач ка
ин те ли ген ци ја ко ри сти већ
са да у не ким сфе ра ма људ -
ске де лат но сти. По ред то га,
љу би те љи на у ке ко ји су об и -
шли НИС-ов штанд мо гли
су да на у че шта су су пер -
ком пју те ри и да на кон крет -
ним ства ри ма ви де ка ко се
вир ту ел на ре ал ност ко ри сти
у нај но ви јим на уч ним ис тра -
жи ва њи ма.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 7. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗА ВР ШЕН ФЕ СТИ ВАЛ НА У КЕ

Зе мља бу дућ но сти

ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ РАС ПИ СА ЛА НА ГРАД НИ КОН КУРС ЗА СРЕД ЊО ШКОЛ ЦЕ

Ак тив но уче шће у јав ном жи во ту

РЕ ГИ О НАЛ НИ ЕКО ЛО ШКИ СКУП У БЕ О ГРА ДУ

КА КВА ЋЕ БИ ТИ СУД БИ НА НОВИХ
ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА

СЕ МИ НАР ЗА НА СТАВ НИ КЕ И ПРО ФЕ СО РЕ

Уна пре ђи ва ње 
ком пе тен ци ја

или ви ше од на ве де них фор ми).
Сред њо школ ци мо гу са мо стал -
но или у са рад њи с вр шња ци -
ма да, кроз го ре пре до че не
фор ме, из ра зе сво ја ви ђе ња,
за па жа ња, ста во ве, осе ћа ња и
ми сли о евро ин те гра ци ја ма,
еко ло ги ји, жи во ту и ак тив ном
уче шћу у жи во ту ло кал не за -
јед ни це.

Је дан тим од но сно уче ник
или уче ни ца има при ли ку да
кон ку ри ше по јед ним ра дом у

сва кој ка те го ри ји, али мо же
осво ји ти на гра ду са мо јед ном
од но сно у јед ној ка те го ри ји.
Сва ки рад, ин ди ви ду ал ни или
тим ски, мо ра по ред уче ни ка
и/или уче ни це да бу де де ло и
мен то ра/мен тор ке од но сно на -
став ни ка/на став ни це из исте
сред ње шко ле.

Укуп но ће би ти на гра ђе но
12 ра до ва – у сва кој ка те го ри -
ји (ли те рар ни, ли ков ни, фо то-
-ре пор та же или фо то-ра до ви и

ка те го ри ја ви део и мул ти ме -
ди јал не фор ме) по три на гра -
де. У слу ча ју не до вољ ног бро ја
ра до ва у јед ној ка те го ри ји Де -
ле га ци ја ЕУ у Ср би ји за др жа ва
пра во да до де ли ви ше на гра да
у дру гој ка те го ри ји. По бед ни -
ци ће има ти је дин стве ну при -
ли ку да у ма ју кре ну на сед мо -
днев но пу то ва ње у јед ну или
ви ше зе ма ља ЕУ. Рок за до ста -
вља ње ра до ва је 21. фе бру ар, а
за ин те ре со ва ни то мо гу учи -
ни ти на сај ту www.evropski-
dnevnik.rs, док ли ков не ра до ве
тре ба до ста ви ти по штом „ЕУ
ин фо-цен тру”, у Ули ци кра ља
Ми ла на 7. При сти гле ра до ве
оце њи ва ће струч ни жи ри, а ре -
зул та ти так ми че ња би ће об ја -
вље ни у мар ту 2019. го ди не на
го ре по ме ну том сај ту.

Циљ пу бли ка ци је „Европ ски
днев ник 2018/2019” је сте олак -
ша но ин фор ми са ње о Европ -
ској уни ји, ње ним вред но сти -
ма и мо гућ но сти ма ко је пру жа
мла ди ма. Не ке од те ма које
су об у хва ће не пу бли ка ци јом
је су од нос Ср би је и ЕУ, да љи
на ста вак обра зо ва ња у ЕУ,
пред у зет ни штво, пра ва и од -
го вор но сти, одр жи ви раз вој,
као и здра вље и без бед ност
гра ђа на и гра ђан ки. Овај ин -
фор ма тив ни во дич на ме њен је
не са мо уче ни ци ма и уче ни -
ца ма већ и про фе со ри ма и
про фе сор ка ма, као по моћ но
на став но сред ство.

Регионални министри екологије у Београду

се кре та ра УН Са тја Три па ти.
Ка ко је он ре као, кон фе рен ци -
ја у Бе о гра ду ја сно по ка зу је да,
иа ко су иза зо ви ве ли ки, уко -
ли ко са ра ђу је мо, мо же мо за -
јед но да пре бро ди мо на го ми -
ла не еко ло шке те шко ће.

– Зе мље ре ги о на, а то се на -
ро чи то од но си на Ср би ју, има -
ју при ли ку да пре ско че по је -
ди не фа зе раз во ја кроз ко је су
про шле дру ге ин ду стри ја ли зо -
ва не др жа ве, чи ме ће са чу ва ти
свој еко ло шки ре сурс – ре као
је по моћ ник ге не рал ног се кре -
та ра УН и до дао да из бор Ср -
би је за ор га ни за то ра кон фе -
рен ци је ни је слу ча јан, јер је
Ср би ја ве о ма на пре до ва ла на
свом пу ту одр жи во сти.

Пр вог да на кон фе рен ци је
ми ни стри и ви со ки пред став -
ни ци из обла сти за шти те жи -
вот не сре ди не два на ест зе ма -
ља ју го и сточ не и ју жне Евро пе

пред ста ви ли су пла но ве ак ци -
ја у бор би про тив за га ђе ња. Све
оне би ће об је ди ње не у до ку -
мент „За јед нич ка ре ги о нал на
ви зи ја за ино ва тив на ре ше ња
за за га ђе ње”, ко ји ће би ти об -
ја вљен по окон ча њу бе о град -
ске еко ло шке кон фе рен ци је.
Они су се сло жи ли да је нео п -
ход но да за јед нич ки ра де на
но вим ме ра ма за сма ње ње за -
га ђе ња и уна пре ђе ње здра вља
ста нов ни штва, ста ња жи вот не
сре ди не и при вре де. Дру гог да -
на кон фе рен ци је глав ну реч
има ли су пред став ни ци при -
вре де, ло кал не са мо у пра ве и
на уч ног и ци вил ног сек то ра.

Гло бал не му ке
Кон фе рен ци ја ко ју је по др жа -
ло Ми ни стар ство за шти те жи -
вот не сре ди не, коп на и мо ра
Ита ли је пред ста вља ва жну при -
пре му за Скуп шти ну УН ко ја
ће би ти одр жа на у мар ту 2019.

го ди не у Нај ро би ју, а ко ја ће
оку пи ти ме ђу на род ну за јед ни -
цу око иден ти фи ка ци је ино ва -
тив них ре ше ња за иза зо ве у
жи вот ној сре ди ни и одр жи вој
по тро шњи и про из вод њи.

Не дав но су Европ ска уни ја
и Ује ди ње не на ци је упо зо ри ле
зе мље на шег ре ги о на да су пред
на ма озбиљ ни иза зо ви, по себ -
но у ве зи са за га ђе њем ва зду ха
и во да, да ни су ре гу ли са ни то -
ко ви от па да и да и да ље за га -
ђу је мо зе мљи шта. Вре ди ис та -
ћи да за шти та жи вот не сре ди -
не и сма ње ње за га ђе ња ни је са -
мо на ци о нал ни и ре ги о нал ни
иза зов, на про тив, реч је о гло -
бал ном иза зо ву. Ка да је о на -
шој др жа ви реч, Европ ска ко -
ми си ја је у не ко ли ко на вра та
упо зо ри ла Вла ду Ре пу бли ке Ср -
би је да су нео п ход на ве ћа фи -
нан сиј ска ула га ња у жи вот ну
сре ди ну.



Деч ји драм ски фе сти вал ин тер -
кул ту рал но сти „Не ка ин тер кул -
ту рал ност бу де на ша ствар ност”,
ко ји је пр ви пут у овом об ли ку,
као оп штин ска смо тра по зо ри -
шта за де цу основ но школ ског
уз ра ста, ре а ли зо ван у су бо ту, 1.
де цем бра, у Кул тур ном цен тру,
оку пио је око сто ђа ка, са че ти -
ри кул тур на и го вор на под руч -
ја – ру мун ског, сло вач ког, ма -
ђар ског и срп ског. Они су до -
шли из шест основ них шко ла:
из Омо љи це, Стар че ва, Ба нат -
ског Но вог Се ла, Ско ре нов ца,
Вој ло ви це и шко ле „Ма ра Ман -
дић , те из две умет нич ке шко -
ле, као и из Слoвaчкoг културнo-
прoсвeтнoг друш твa „Ђе тван .

– Пу бли ка је има ла при ли ку
да кроз де сет крат ких драм -
ских ко ма да по гле да тра ди ци -
о нал не и мо дер не, ро ман тич -
не, ша љи ве и дир љи ве при че о
су сре ти ма с дру га чи јим кул -
тур ним на сле ђи ма, дру штве -
ним и вред но сним обра сци ма,
фи зич ким да то сти ма; о пред -
ра су да ма, за блу да ма и сте ре о -

ти пи ма ко ји та да на ста ју, о људ -
ско сти ко ја их пре ва зи ла зи –
ре кла је Да ни ца Ву ли ће вић, ко -
ор ди на тор ка овог про јек та.

Умет нич ки ква ли тет ма ни -
фе ста ци ји по да ри ли су сво јим
ефект ним на сту пи ма уче ни ци
Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур ,
Ба лет ске шко ле „Ди ми три је
Пар лић  и чла но ви СКПД-a
„Ђе тван . Фе сти вал је пра тио
тро чла ни жи ри у са ста ву: др
Сун чи ца Ми ло са вље вић, про -
грам ска ди рек тор ка ор га ни за -
ци је умет ни ка БА ЗА АРТ из Бе -
о гра да, Јо ван По по вић, глу мац
Лут кар ског по зо ри шта „Пи но -
кио , и Бра ни слав Ра до ва но -
вић, уред ник деч јег про гра ма
Кул тур ног цен тра Пан че ва.

– Ма ни фе ста ци ја је по кре -
ну та с на ме ром да по др жи, под -
стак не и не гу је школ ски по зо -
ри шни жи вот Пан че ва, као и
дух ме ђу кул тур ног про жи ма -
ња као вредноснoг до бра ове
сре ди не. На да мо се раз вит ку и
гра на њу ове при че, чи је је мла -
до др во овим за са ђе но – ис та -
кла је Да ни ца Ву ли ће вић.

Про је кат је су фи нан си рао
По кра јин ски се кре та ри јат 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.

Петак, 7. децембар 2018.

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

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Зи ма је иде ал но вре ме за
мно ге трет ма не ко ји су, због
не по вољ ног де ло ва ња сун че -
вих зра ка и то пло те, би ли за -
бра ње ни то ком ле та. Са да су
и тем пе ра ту ре и УВ ин декс
зра че ња ни ски, па су са мим
тим ма ње шан се да се ја ве
би ло ка кве ком пли ка ци је на -
кон трет ма на.

Иде ал но је вре ме за пла -
зма пен трет ман, ко ји је ин -
ди ко ван код свих бо ра на ли -
цу, спу ште них ка па ка и под -
оч ња ка. Пла зма пен ко ри сти
ди рект но пла зма тех но ло ги -
ју. То зна чи да је јед на елек -
тро да под ви со ким на по ном
са ма игла при кљу че на за пен,
а дру га елек тро да је ко жа
кли јен та (тре ти ра на по вр ши -
на). Из ме ђу ове две елек тро -
де се ства ра то плот на енер -
ги ја, а за тим пла зма. Та да се
ску пља ве зив но тки во и сти -
му ли ше на ста нак фи бро пла -
ста, а ре зул тат то га је по бољ -
ша ње про из вод ње ко ла ге на и
ела сти на.

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

Зим ски трет ма ни ли ца

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Састојци: три-четири већа кром-

пира, главица црног лука, један

празилук, колутић целера, литар

пилећег бујона, чешањ белог лу-

ка, со и бибер.

За ћуфтице: 150 грама млеве-

ног меса, пола главице црног лу-

ка, парче хлеба, једно беланце,

со, млевени бибер и мало сецка-

ног пешуна.

Припрема: На мало уља

пропржитe ситно сецкани црни лук и празилук. Додајте кромпир и

целер исечен на коцкице. Сипајте један литар пилећег бујона (или

супе од коцкице), зачините по укусу и кувајте док поврће не омек-

ша. У међувремену направите ћуфтице, које ћете при крају додати у

чорбицу. Ако за ручак већ спремате ћуфтице на неки други начин,

можете одвојити мало смесе да направите мини-ћуфтице за чорбу.

Хлеб потопите у хладно млеко и оставите да омекша. На мало

уља пропржите црни лук да постане стакласт. У посуду ставите мле-

вено месо, хлеб који је био потопљен у млеку, додајте пропржени

црни лук и зачине по укусу. Све повежите једним беланцетом. Ако

је смеса сувише мекана, додајте и мало презли и обликујте мини-

ћуфтице. Кад се поврће у супи скува, испасирајте штапним миксе-

ром. Додајте припремљене ћуфтице и кувајте још десетак минута.

Пре сервирања поспите с мало сецканог першуна.

Напомена: Чорбицу можете слободно мало разредити водом или

додати киселу павлаку пре служења ако волите.

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

Крем чорба са 
ћуфтицама

Мучнина, повраћање и бо-
лови у стомаку праћени про-
ливом, а понекад и крвавом
столицом, тегобe су које нас
неретко забрину када се с
њима суочимо. Прва поми-
сао је најчешће везана за тро-
вање храном. Док претура-
мо по мислима и покушава-
мо да се сетимо оброка ко-
јим смо унели бактерију или
паразита, обично не поми-
шљамо да је могући извор
гастроентеритиса заправо ви-
рус који смо „зарадили” кон-
тактом с другом особом, ин-
фицираним предметом или
рукама које смо заборавили
да оперемо.

Управо ово подударање
симптома и знакова боле-
сти, уз дијагностику која не-
ће много утицати на ток бо-
лести и терапију, наводи нас
на закључак да је заправо
најважније умањити тежи-
ну симптома и спречити
компликације, пре свега гу-
битак течности и електро-
лита. Добро узета анамнеза
од пацијента помоћи ће да
се изолује могући извор кон-
таминиране хране, а да се
хигијенско-превентивним
мерама заустави пренос ви-
руса на друге чланове дома-

ћинства или колектива. По-
вољне околности су да се га-
строентеритис и у једном и
у другом случају најчешће
спонтано повлачи када иму-
нитет савлада узрочнике бо-
лести. Главна стратегија са-
владавања напасника засни-
ва се на уносу довољних ко-
личина течности и ту нам
помажу готове комбинаци-
је глукозе и електролита, ко-
је се растворе у прокуваној
води. Повраћање не сме да
буде препрека уносу течно-
сти те морамо бити упорни
да малим гутљајима надок-
надимо изгубљено. На хра-
ну не смемо да заборавимо,
али тек када стабилизујемо
електролите и течности. Оба-
везно је избегавање млека,
масти, шећера, кафе и за-
чињене хране, а дијета тре-
ба да се темељи на благој
храни, као што су тост, пи-
ринач, барени кромпир итд.
Лекове који заустављају про-
лив и повраћање треба узи-
мати уз консултацију с ле-
каром.

У случају вирусних гастро-
ентеритиса, чувена речени-
ца „хигијена је пола здра-
вља” добија свој пуни сми-
сао. Када је пак тровање хра-
ном у питању, морамо да
поштујемо следећа четири
важна принципа. Различи-
те врсте хране морамо одво-
јено да чувамо. Неопходно
је да она буде у довољној
мери термички обрађена.
Расхлађивање хране успо-
рава раст штетних бактери-
ја. Посуђе и радне површи-
не морају да буду чисти, а
руке треба опрати после сва-
ког контакта са сировим ме-
сом и јајима и пре узимања
оброка.

Гастроентеритис

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Трет ман се ра ди та ко што
се на кон де таљ ног чи шће ња
и дез ин фек ци је ко же нај пре
на не се ане сте зи ја у кре ми.
На иза бра ној ре ги ји (бо ри)
пла зма пе ном тре ти ра мо ко -
жу пра ве ћи гу сте тач ки це из -
над и ис под бо ре. Ка да та ко
пра ви мо тач ки це, укла ња мо
ви шак ко же и за те же мо опу -
ште ну ко жу. На кон се дам да -
на кра сти це (тач ки це) не ста -
ју, а по сле ме сец да на се до -
би ју и ре зул та ти. По не кад
тре ба по но ви ти трет ман.

Зи ми се ра ди и ТЦА – од -
ли чан хе миј ски пи линг ин -
ди ко ван код пиг мен та ци ја,
ак ни, ожи ља ка, про ши ре них
по ра, па чак и бо ра. Ра ди се
три хлор сир ћет ном ки се ли -
ном. На кон два да на ко жа
по чи ње да се озбиљ но љу -
шти, а на кон се дам да на до -
би ја се мла да ле па ко жа без
не са вр ше но сти. Не кад је до -
во љан је дан трет ман, а по -
не кад их тре ба ура ди ти и
више.

Ако би тре ба ло из дво ји ти
трет ман за ко ји се нај ви ше
осо ба од лу чи то ком зи ме, он -
да су то сва ка ко воћ не ки се -
ли не. Реч је о не ин ва зив ним
пи лин зи ма на ба зи са ли цил -
не и АХА ки се ли не. Трет ман
је иде ал но ура ди ти шест пу -
та, по је дан не дељ но. У пи -
та њу је ла го дан трет ман, не -
ма љу ште ња и до би ја ју се
див ни ре зул та ти код пиг мен -
та ци ја, про ши ре них по ра и
упал них про це са на ко жи, а
од лич ни ефек ти се по сти жу
и ка да је реч о под мла ђи ва -
њу и не зи ко же.

У Пан че ву 3. 
де цем бар обе ле жен
на три ло ка ци је

Удру же ња 
пред ста ви ла свој рад

Ме ђу на род ни дан осо ба са ин -
ва ли ди те том, 3. де цем бар, још
од 1992. го ди не, ка да га је уста -
но ви ла Ге не рал на скуп шти на
УН, по вод је да се скре не па -
жња јав но сти ши ром пла не те
на про бле ме с ко ји ма се ове
осо бе су о ча ва ју, а то су, пре
све га, си ро ма штво, ви со ка сто -
па не за по сле но сти и ис кљу че -
ност из дру штва.

И у на шој зе мљи се та ка те -
го ри ја љу ди су сре ће ка ко с на -
бро ја ним, та ко и с мно гим дру -
гим не да ћа ма, па се и овог 3.
де цем бра, гла сни је не го оста -
лих да на, го во ри ло о све му оно -
ме што још тре ба да учи ни мо
ка ко би смо се мо гли с пра вом
на зва ти ин клу зив ним дру -

штвом, ко је сви ма да је исте
шан се. Упра во о то ме је би ло
ре чи у пе так, 30. но вем бра, у
хо лу Град ске упра ве, где је, у
при су ству пред став ни ка број -
них удру же ња, тра ди ци о нал но
обе ле жен овај ва жан да тум.

Има још по сла
Ка ко је том при ли ком ис та кла
Су за на Јо ва но вић, чла ни ца
Град ског ве ћа за ду же на за рад,
за по шља ва ње и со ци јал ну по -
ли ти ку, Ме ђу на род ни дан осо -
ба са ин ва ли ди те том при ли ка

СВЕТ СКИ ДАН ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

КЉУЧ НИ ПРО БЛЕ МИ: СИ РО МА ШТВО,
НЕ ЗА ПО СЛЕ НОСТ И ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈА

је да се освр не мо на оно што је
до сад учи ње но ка да је реч о
бри зи о овој по пу ла ци ји, али и
да раз ми сли мо шта се још мо -
же ура ди ти.

ли ди те том учи ни мо још бо љим
и још до сто јан стве ни јим – ис -
та кла је Јо ва но ви ће ва.

Број ни по се ти о ци ко ји су се
у пе так оку пи ли у хо лу Град -
ске упра ве мо гли су том при -
ли ком да по гле да ју ви део-пре -
зен та ци ју ра да удру же ња ко ја
оку пља ју осо бе са ин ва ли ди те -
том, ли ков не ра до ве чла но ва
Удру же ња за по моћ МНРО и
фо то гра фи је на ста ле то ком њи -
хо вог бо рав ка на Чар да ку. Про -
грам је сво јим на сту пом упот -
пу нио Там бу ра шки ор ке стар
Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”
под ди ри гент ским ру ко вод -
ством Ми хај ла Јо ви ћа.

Вред ни и кре а тив ни
Обе ле жа ва ње Ме ђу на род ног да -
на осо ба са ин ва ли ди те том би -
ло је по вод да у пе так, 30. но -
вем бра, чла но ви Ме ђу оп штин -
ске ор га ни за ци је Са ве за сле -
пих Ср би је са се ди штем у на -
шем гра ду пред ста ве ре зул та -
те про јек та „За тво ри сво је очи,
отво ри сво је ср це и осли кај жи -
вот”, ко ји они ре а ли зу ју већ
дру гу го ди ну за ре дом уз фи -
нан сиј ску по др шку Гра да. Про -
је кат се са сто јао од сли кар ске
и пси хо ло шке ра ди о ни це, ко је
је по ха ђа ло пет на ест чла но ва
ове ор га ни за ци је.

– Ре а ли за ци ја про јек та је и
ове го ди не од лич но про те кла

и сви по ла зни ци су из у зет но
за до вољ ни оним што су до би -
ли ис ка зу ју ћи сво ју кре а тив -
ност то ком ча со ва сли ка ња, али
и кроз рад с пси хо ло гом на бу -
ђе њу са мо све сти и на ја ча њу
са мо по у зда ња и уну тра шњег
за до вољ ства. За ни мљи во је да
се ове го ди не по зи ву да уче -
ству је у про јек ту ода зва ло око
осам де сет од сто но вих по ла -
зни ка. Сви они су из ра зи ли на -
ду да ће про је кат би ти на ста -
вљен и до го ди не, али и да ће
би ти про ши рен ин ди ви ду ал -
ним раз го во ри ма с пси хо ло -
гом – ре као је Зла ти бор Ла за -
ров, члан упра ве МОСС-а.

И Удру же ње за по моћ мен -
тал но не до вољ но раз ви је ним
осо ба ма (МНРО), у са рад њи с
Пле сним сту ди ом „Ла на”, обе -
ле жи ло је Ме ђу на род ни дан
осо ба са ин ва ли ди те том, та ко
што је у уто рак, 4. де цем бра, у
дво ра ни „Апо ло” из ве ло му зич -
ко-сцен ски ре ци тал „Ли це љу -
ба ви”. Пу бли ка је има ла при -
ли ку да по гле да ко мад са чи -
њен од че ти ри по ве за не це ли -
не, ко је као лајт мо тив по ве зу ју
ре чи Ни ко ле Те сле: „Да, исти -
на је да ја увек пред у зи мам ви -
ше не го што мо гу да оства -
рим”. Текст и ре жи ју у овом
ко ма ду пот пи са ла је Алек сан -
дра Ксе ни ја Ми ло са вље вић.

ОДР ЖАН ФЕ СТИ ВАЛ ИН ТЕР КУЛ ТУ РАЛ НО СТИ

Су сре ти раз ли чи тих
на сле ђа

Тра ди ци о нал но оку пља ње у хо лу Град ске упра ве

Про је кат МОСС-а

– По зна то је сви ма ода кле
смо по шли пре мно го го ди на и
до кле смо сти гли: мно ге ства ри
смо про ме ни ли, мно го то га смо
уна пре ди ли и по бољ ша ли смо
ква ли тет жи во та осо ба са ин ва -
ли ди те том у на шем гра ду. Ме -
ђу тим, још до ста по сла је ис -
пред нас, има још пу но про сто -
ра за ак тив но сти, пре све га ка -
да је реч о удру же њи ма, и ми
ће мо на сто ја ти да за јед нич ким
сна га ма учи ни мо све што мо -
же мо да жи вот осо ба са ин ва -



Понекад цвеће може да ка-
же много више од речи.

Алис тек што је напунила
девет година, а њен живот се
заувек променио. Свет какав
је до тада познавала, нестао
је у трену и остала је сама,
без икога на кога може да ра-
чуна. Мора да напусти иди-
личну породичну кућу на оба-
ли мора и да се придружи ба-
ки Џун, коју скоро да и не по-
знаје. Али бака ће је научити
да слуша цвеће и открије ње-
гов тајни језик. Ти цветови ће
с временом постати речи, не-
жне попут латица и снажне
попут корења, начин да изра-
зи осећања: кишни љиљан,
знак добра које може да про-
истекне из патње, или орхи-
деја плава дама, симбол же-
ља које тињају у дну срца.
Ипак, прошлост ће поново

закуцати на врата, а Алис ће
морати да се врати на место
на којем је све почело како
би открила истину.

Ово је прича о причама –
онима које наслеђујемо, ко-
је бирамо да нас дефинишу
и онима које смо одлучили
да сакријемо. О причама ко-
је ћемо сами испричати да
бисмо преживели.

ДРУШТВО
Петак, 7. децембар 2018.

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

У прошлом броју нашег листа
питали смо вас када сте на-
правили први селфи. „Пан-
чевац” и издавачка кућа „Вул-
кан издаваштво” припремили
су по један примерак књиге
„Селфи” Јусија Адлер-Олсе-
на за два наша читаоца или
читатељке који су најкреа-
тивније одговорили на то
питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Још у време док сам био
сељак и мислио да се то зове
’сенфи’. ” 063/1292...

„Селфије не израђујем. Ја
се престравим и у огледалу
кад се случајно угледам, са-
мо ми треба још циљано да
себи изазивам стрес овим ви-
тим телом и чарним укрште-
ним очима.” 064/4899...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-
ативнијих одговора на пита-
ње ко је за њих највећи шам-
пион. Они ће освојити по

један примерак књиге „Жу-
ти свет” Алберта Еспиносе.

То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори сле-
дећих одговора:

„Највећи шампион је моја
мама, која с једног посла иде
на други, с другог на кућни,
а после свега спреми и вече-
ру и посластицу. За све то
она не добије ни просечну
српску плату, али добије мо-
ју љубав, па ваљда зато и има
воље.” 063/7649...

„За мене је највећи шам-
пион онај ко на крају месе-
ца, кад све поплаћа, и даље
у новчанику има нешто, а то
нешто нису фискални рачу-
ни и разни папирићи.”
063/5345...

С добитницима ћемо кон-
тактирати наредних дана, ка-
ко бисмо њихове податке про-
следили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на страницама овог броја
„Панчевца”.

Д. К.

Два читаоца који до среде, 12. децембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта
је за вас највећа храброст?”, наградићемо по једним при-
мерком књиге „Храброст” Кларе Усон. Најзанимљивије од-
говоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награ-
де се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

Клара Усон је један од нај-
интересантнијих и најориги-
налнијих гласова савремене
европске прозе, а њена при-
ча инспирисана историјским
догађајима држаће вас у не-
извесности до краја.

Успешна директорка бан-
карске филијале, млади вој-
ник који је одлучио да напу-
сти војну каријеру и посвети
се мирној револуцији про-
тив шпанске монархије 1930.
године и свештеник фана-
тик који покрштава Србе у
концентрационом логору Ја-
сеновац током Другог свет-
ског рата налазе се у ситуа-

цијама у којима морају да
ризикују и тестирају своју
храброст зарад онога што је
за њих највећа вредност: но-
вац, револуција, вера.

„Храброст” 
Кларе Усон

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Изгубљени цветови
Алис Харт

Два читаоца који до среде, 12. децембра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Када вам
је цвеће рекло више од речи?”, наградићемо по једним при-
мерком књиге „Изгубљени цветови Алис Харт” Холи Рингланд.
Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

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

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

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Мама херој

КАМ ПА ЊА „16 ДА НА АК ТИ ВИ ЗМА”

КА КО СТА ТИ НА ПУТ НА СИ ЉУ 
НАД ЖЕ НА МА

Про тив нај те жег ви да
кр ше ња људ ских 
пра ва гла сно се 
го во ри од 25. 
но вем бра до 10. 
де цем бра

Ви ше од тре ћи не же на ши ром
све та је то ком свог жи во та
дожи ве ло фи зич ко и/или сек -
су ал но на си ље; 750 ми ли о на
же на је сту пи ло у брак пре на -
вр ше них осам на ест го ди на, а
ви ше од 250 ми ли о на њих је
под врг ну то са ка ће њу жен ских
ге ни та ли ја. Иа ко сва ка же на и
сва ка де вој чи ца има пра во на
жи вот без на си ља, кр ше ње
њихо вих људ ских пра ва се у
раз ли чи тим ви до ви ма ја вља у
сва кој за јед ни ци, а по себ но по -
га ђа оне нај мар ги на ли зо ва ни -
је и нај у гро же ни је.

Иа ко су ове те ме, на жа лост,
увек ак ту ел не, о њи ма се по -
себ но уче ста ло го во ри у пе ри -
о ду од 25. но вем бра до 10.
децем бра, ка да тра је Ме ђу на -
род на кам па ња „16 да на ак ти -
ви зма про тив на си ља над же -
на ма”. Реч је о гло бал ној, свет -
ској кам па њи, ко ју обе ле жа ва
1.700 ор га ни за ци ја у пре ко 100
др жа ва све та. Она по чи ње 25.
но вем бра Ме ђу на род ним да -
ном бор бе про тив на си ља над
же на ма и за вр ша ва се 10. де -
цем бра Ме ђу на род ним да ном
људ ских пра ва, а об у хва та и
1. де цем бар, Свет ски дан бор -
бе про тив си де, 3. де цем бар,
Међу на род ни дан осо ба са
инва ли ди те ти ма и 6. де цем бар
– го ди шњи цу Мон тре ал ског
ма са кра.

Иза за тво ре них вра та
Ста ти стич ки по да ци го во ре да
сва ка дру га же на у на шој зе -
мљи пре жи ви не ки об лик на -
си ља – фи зич ког, пси хич ког,
сек су ал ног или еко ном ског, али
на жа лост на си ље че сто оста је
не при ме ће но све док се не до -
го ди тра ги чан ис ход.

Бес плат ним те сти ра њем на
ХИВ у пан че вач ком За во ду за
јав но здра вље и улич ном ма -
ни фе ста ци јом КОМ ПАС-а обе -
ле жен је про те кле не де ље 1.
де цем бар, Свет ски дан бор бе
про тив си де. То је би ла при ли -
ка да се јав ност под се ти на чи -
ње ни цу да се сва ке го ди не у
Евро пи за бе ле жи ви ше од
100.000 слу ча је ва ин фек ци је
ХИВ-ом и да, упр кос свим на -
сто ја њи ма, тај број у мно гим
зе мља ма не по ка зу је тренд сма -
ње ња.

У те ку ћој го ди ни пан че вач -
ком За во ду за јав но здра вље
при ја вље на је јед на ХИВ по зи -
тив на осо ба и јед на осо ба обо -
ле ла од си де, док је у 2017. от -
кри ве но три на ест ХИВ по зи -
тив них и јед на обо ле ла осо ба.
У Ју жно ба нат ском окру гу је од
1986. го ди не до да нас 108 осо -
ба са зна ло да жи ви с ХИВ-ом,
обо ле ло је 45 осо ба, а умр ле су
24 осо бе. Нај ве ћи број осо ба
ко је жи ве с ХИВ-ом у Ју жно -
ба нат ском окру гу је с те ри то -
ри је Пан че ва, а за тим сле де
Вр шац, Ко вин, Ко ва чи ца, Бе -
ла Цр ква, Опо во, План ди ште
и Али бу нар.

Ово го ди шња на ци о нал на
кам па ња по во дом 1. де цем бра
ре а ли зо ва на је под сло га ном
„Са знај свој ста тус”, а њен циљ
је био да се омо гу ћи да што
ви ше осо ба са зна свој ХИВ ста -
тус у што ра ни јем ста ди ју му
ин фек ци је, као и да се по диг не

свест јав но сти о ри зи ци ма од
ин фек ци је и до бро би ти те сти -
ра ња.

Иа ко је ХИВ при су тан у на -
шој зе мљи ви ше од три де це -
ни је, про це њу је се да још увек
око 800 до 1.000 по је ди на ца
не зна да је ин фи ци ра но тим
ви ру сом. На сре ћу, на пре дак у
раз во ју те ра пи је то ком прет -
ход них три де сет го ди на пре о -
бра тио је ди јаг но зу ХИВ ин -
фек ци је у хро нич но ме ди цин -
ско ста ње, па ве ћи на ин фи ци -
ра них са да мо же да има дуг и
ква ли те тан жи вот уко ли ко се
ди јаг но за по ста ви на вре ме и
уко ли ко се ре дов но ко ри сти

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ СИ ДЕ

Са знај свој ста тус

Ни смо за бо ра ви ли по след њи
слу чај уби ства же не у Пан че ву,
ко ји се до го дио у но вем бру про -
шле го ди не, а ни смо ни не све -
сни чи ње ни це да на си ља иза
за тво ре них вра та по ро дич них
ку ћа има да ле ко ви ше не го што
се о то ме го во ри. По зна то је,
на и ме, да је Пан че во на тре -
ћем ме сту ме ђу гра до ви ма и
оп шти на ма у Ср би ји ка да је
реч о бро ју при ја вље них слу -
ча је ва на си ља у по ро ди ци. Ова -
ко мрач на ста ти сти ка раз лог је
ви ше да се на ре ша ва њу овог
про бле ма ра ди са бар дво стру -
ко ви ше сна ге и од луч но сти.

– Си гур на сам да сви по др -
жа ва мо кам па њу „16 да на ак -
ти ви зма у бор би про тив на си -
ља над же на ма”, али, на жа лост,
ни ко од нас не мо же да жи ви
туђ жи вот и да на тај на чин
спре ча ва на си ље. То је је дан од
раз ло га због ко јих је на си ље
све при сут но, па сто га мо лим
сва ког по је дин ца да не што кон -
крет но пре ду зме. Ова кам па ња

је, из ме ђу оста лог, при ли ка да
се под се ти мо на то да у гра ду
Пан че ву по сто ји Си гур на ку ћа
– при хва ти ли ште у ко ме жи ве
же не и де ца жр тве по ро дич ног
на си ља. Мо же мо им да ти по -
др шку на мно го на чи на, па и
ти ме што ће мо им баш у овом
прет пра знич ном пе ри о ду до -
ни ра ти сит ни це, књи ге, играч -
ке. Та ко ђе, мо же мо Цр ве ном
кр сту Пан че во од не ти ви шак
гар де ро бе, мо же мо би ти во лон -
те ри и во лон тер ке, мо же мо до -
бро вољ но да ти крв, мо же мо по -
зва ти на ши ре ње и при хва та ње
ху ма них вред но сти, људ ско -
сти... Та да ће сви ма би ти бо ље,
на си ља ће би ти ма ње, а ра до -
сни је де це и ро ди те ља ви ше –
ис та кла је Ми ли ца То до ро вић,
од бор ни ца у Скуп шти ни гра да
Пан че ва.

СОС те ле фон
Она је под се ти ла и на то да у
Си гур ној ку ћи по сто ји бес -
пла тан СОС те ле фон и по ру -
чи ла је свим жр тва ма на си ља

да по тра же по моћ без од ла -
га ња.

– Ако сте у ди ле ми, учи ни те
пр ви ко рак, по зо ви те тај број
ка да вам је по треб но да не ко
чу је и раз у ме ва шу си ту а ци ју.
Струч не са рад ни це Си гур не ку -
ће ће вам си гур но по мо ћи. На -
си ље над же на ма, де цом и сла -
би ји ма је знак не мо ћи и сла -
бо сти оних ко ји га чи не, а они,
на жа лост, то га ни су све сни. На
то сви ми као део дру штве не
за јед ни це мо ра мо ис трај но да
ука зу је мо, као и да под сти че -
мо пре вен ци ју, да ути че мо на
спре ча ва ње и да от кла ња мо по -
сле ди це на си ља, што је и нај -
бол ни је и нај те же у це лом про -
це су – на гла си ла је Ми ли ца
То до ро вић.

Број СОС те ле фо на у Си гур -
ној ку ћи је 0800/100-113. По -
зи ви су бес плат ни и за мо бил -
не и за фик сне те ле фо не, а ин -
фор ма ци је и са ве ти се мо гу до -
би ти рад ним да ни ма од 9 до
19 са ти. Д. Ко жан

Овако би требало да буде

про пи са на ан ти ре тро ви ру сна
те ра пи ја.

Као што је по зна то, ри зи ку
од ХИВ ин фек ци је из ло же на
је ве ћи на љу ди, али по да ци
ука зу ју на то да су по себ но
угро же не осо бе ко је има ју анал -
не сек су ал не од но се без кон -
до ма и осо бе ко је не ко ри сте
сте ри лан при бор за ин јек ти ра -
ње пси хо ак тив них суп стан ци.
Те сти ра ње на ХИВ је да нас део
од го вор ног по на ша ња, јер се
ди јаг но сти ко ва њем ХИВ ин -
фек ци је и ле че њем сма њу је
могућ ност да љег пре но ше ња
ХИВ-а на дру ге осо бе, укљу чу -
ју ћи и пре нос с мај ке на де те.

Сву да у све ту, као и код нас,
страх од стиг ма ти за ци је и/или
дис кри ми на ци је по ве за не с
ХИВ-ом, не до вољ но зна ња, при -
сут не пред ра су де и не до вољ на
до ступ ност бес плат ног те сти -
ра ња на ХИВ пра ће ног са ве то -
ва њем у здрав стве ном си сте му
– са мо су не ке од ба ри је ра с
ко ји ма се су сре ћу осо бе с ри -
зич ним по на ша њем из по себ -
но вул не ра бил них гру па ста -
нов ни штва, а ко је би има ле
нај ви ше ко ри сти од бла го вре -
ме ног ди јаг но сти ко ва ња ХИВ
ин фек ци је.

Д. К.



У ка сар ни „Сте ви ца Јо ва но -
вић” про шлог пет ка је све ча но
ис пра ће но сто се дам де сет се -
дам при пад ни ка Вој ске Ср би је
у мул ти на ци о нал ну ми ров ну
ми си ју UNIFIL у Ли ба ну.

На ши вој ни ци оти шли су на
овај да лек пут у фор ма ци ја ма
пе ша диј ске че те чи ји ће за да -
так би ти очу ва ње ми ра у са -
ста ву шпан ске вој не је ди ни це
и во да за за шти ту сна га ко ји
ће слу жи ти за јед но са ита ли -
јан ским вој ни ци ма.

Ми си ја UNIFIL ус по ста вље -
на је ре зо лу ци ја ма Са ве та без -
бед но сти Ује ди ње них на ци ја
од 19. мар та 1978. го ди не, на -
кон ду го трај ног, те шког и ис -
цр пљу ју ћег гра ђан ског ра та. На
сре ћу, у Ли ба ну је са да већ го -
ди на ма мир но, а не ка да шња
стра да ња ста нов ни ка те зе мље
и ра за ра ња ко ја су пре жи ве ли
да ле ка су про шлост.

На све ча но сти одр жа ној про -
шле не де ље у ка сар ни „Сте ви -

ца Јо ва но вић” би ли су чла но -
ви по ро ди ца вој ни ка ко ји су
от пу то ва ли за Ли бан, али и нај -
ви ши вој ни и др жав ни функ -
ци о не ри: ми ни стар од бра не
Алек сан дар Ву лин, на чел ник
Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је
Ми лан Мој си ло вић, ко ман дант

Коп не не вој ске ге не рал-пот пу -
ков ник Ми ло сав Си мо вић, за -
ме ник ко ман дан та Ко ман де за
обу ку бри гад ни ге не рал Је ле -
си је Ра ди во је вић, ко ман дант
Пр ве бри га де бри гад ни ге не -
рал Жељ ко Пе тро вић и дру ги.

– Иде те у зе мљу ко ја је ра за -

ра на мр жњом, ра то ви ма, не -
пре кид ним су ко би ма и вер -
ским екс тре ми змом. Иде те у
зе мљу где су љу ди на у чи ли да
мир мо же ла ко и бр зо да не -
ста не. Ма ло је на ро да ко ји као
срп ски зна ју ко ли ка је вред -
ност ми ра. Баш за то ће те ви
би ти до бри и си гур ни чу ва ри
оно га што у сва ком људ ском
жи во ту је сте нај вред ни је. Они
ко ји су у Ли ба ну би ли пре вас,
оста вља ју вам до бро и че сти то
име и по што ва ње љу ди с ко ји -
ма ће те ра ди ти. До бро па зи те
да и ви оста ви те то исто они ма
ко ји бу ду до ла зи ли по сле вас –
ре као је ми ни стар Алек сан дар
Ву лин.

Пре ма ње го вим ре чи ма, Ср -
би ја је по но сна на сва ког свог
вој ни ка, као што је би ла по но -
сна у ра то ви ма ко је је во ди ла
без сво је во ље и без сво је кри -
ви це. Та ко је и да нас по но сна
што мо же дру гим зе мља ма и
дру гим на ро ди ма да вра ти мир.

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан -
че ву су по на ло гу Основ ног
јав ног ту жи ла штва под не ли
кри вич ну при ја ву у ре дов -
ном по ступ ку про тив дво ји -
це мла ди ћа ста ро сти 18 и 24
го ди не. То је учи ње но због
по сто ја ња осно ва сум ње да
су из вр ши ли две те шке кра -
ђе, од ко јих је јед на оста ла
са мо у по ку ша ју.

Њих дво ји ца су, ка ко се
сум ња, у но ћи из ме ђу 29. и
30. ок то бра ове го ди не, про -
ва ли ли зад ња вра та на јед -
ној про дав ни ци, из ко је су
укра ли ци га ре те и дру гу ро -

бу. Та ко ђе се сум ња да су у
но ћи из ме ђу 15. и 16. но -
вем бра про ва ли ли за штит -
ну ре шет ку на објек ту по -
ште и по том ушли уну тра.
По ку ша ли су да оби ју ка су,
али у то ме ни су ус пе ли.

ХРОНИКА
Петак, 7. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ухап ше на Бу гар ка 
ко ја је јед ном док то ру
укра ла нов ча ник 
с кар ти цом

На бан ко ма ту 
по ди гла 
40.000 ди на ра

Не дав но смо пи са ли о ин ци -
ден ту ко ји се до го дио ка да је
јед на ме ди цин ска се стра у Оп -
штој бол ни ци сло ми ла ру ку по -
ку ша ва ју ћи да спре чи бек ство
ло по ва на кон што је ње ној ко -
ле ги ни ци украо но вац. На сре -
ћу, он је ухап шен, али се у Оп -
штој бол ни ци ових да на по но -
во до го дио сли чан ин ци дент.

При пад ни ци По ли циј ске
упра ве у на шем гра ду ухап си -
ли су А. Н. Ф. (1962) из Со фи -
је због по сто ја ња осно ва сум ње
да је из вр ши ла кри вич но де ло
кра ђа. Сум ња се да је она 2.
ок то бра ове го ди не у Оп штој
бол ни ци, на Оде ље њу хи рур -
ги је, из док тор ске со бе укра ла
нов ча ник с лич ним до ку мен -
ти ма и кар ти цом јед не бан ке.
По том је, ка ко се сум ња, с ње -
ног бан ко ма та по ди гла из нос
од 40.000 ди на ра. Осум њи че -
на је, уз кри вич ну при ја ву, при -
ве де на Основ ном јав ном ту жи -
ла штву у Пан че ву.

По ли цај ци у на шем гра ду
ухап си ли су и Д. И. (1993) због

по сто ја ња осно ва сум ње да је
из вр шио кри вич на де ла те шка
кра ђа и три кра ђе. Сум ња се да
је он 10. но вем бра ове го ди не
на рас кр сни ци Пр во мај ске ули -
це и Ули це Жар ка Зре ња ни на
отво рио вра та „ју га” у ко ме је
на ме сту су во за ча се де ла јед на
же на. По том јој је из ру ку ис тр -
гао тор бу у ко јој се на ла зио нов -
ча ник с лич ним до ку мен ти ма
и кар ти цом бан ке, као и мо бил -
ни те ле фон и 2.500 ди на ра.

Ка ко нас је оба ве сти ла по -
ли ци ја, сум ња се да је он од го -
во ран за још јед ну кра ђу у Пан -
че ву, ко ја се до го ди ла 8. сеп -
тем бра. Утвр ђе но је да је та да

ушао у јед ну ку ћу и из ње украо
мо бил ни те ле фон и нов ча ник
с 15.000 ди на ра и лич ним до -
ку мен ти ма. Три на е стог но вем -
бра је ушао у још јед ну ку ћу и
од нео две жен ске та шне из јед -
ног ор ма на, а сум њи чи се и да
је 14. но вем бра ис пред јед не
пе ка ре украо би цикл. Д. И. је
уз кри вич ну при ја ву при ве ден
у Основ но јав но ту жи ла штво у
Пан че ву.

Пан че вач ка по ли ци ја је ових
да на ли ши ла сло бо де и Б. И.,
ро ђе ног 1984. го ди не. Осно ва -
но се сум ња да је он из вр шио
три кри вич на де ла нео вла шће -
но ко ри шће ње ту ђег во зи ла.

Утвр ђе но је да је то ком про -
шлог ме се ца украо два ау то -
мо би ла мар ке „за ста ва” и да је
по ку шао да укра де још јед но
„За ста ви но” во зи ло.

Осум њи чен је и да је, та ко ђе
у но вем бру, по ку шао да укра -
де још два ау то мо би ла исте
мар ке. По што у то ме ни је ус -
пео, из јед ног је украо аку му -
ла тор, а из дру гог кључ. Б. И.
је осум њи чен и да је про шлог
ме се ца из ау то мо би ла „ју го”
украо аку му ла тор, бра вар ски
алат, пум пу, пр слук, ком плет
за пр ву по моћ и ре зер вне си ја -
ли це. Од ре ђен му је при твор
од три де сет да на.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Све че шћи на па ди на по ли -
цај це, као и отво ре не прет -
ње њи ма и њи хо вим по ро -
ди ца ма зах те ва ју бр же и
озбиљ ни је од го во ре над ле -
жних – са оп штио је Не за ви -
сни по ли циј ски син ди кат Ср -
би је.

Та ор га ни за ци ја је као при -
мер за та кво ста ње на ве ла
не дав ни до га ђај из При је по -
ља. По ли ци ја је у том гра ду
ухап си ла 35-го ди шња ка ко -
ји је јед ном по ли цај цу пре -
ко дру штве них мре жа пре -
тио да ће га уби ти, а да ће
ње го ву же ну за па ли ти.

– Жи ви мо у вре ме ну ка да
су прет ње ко је се об ја вљу ју
на дру штве ним мре жа ма део
сва ко днев ног жи во та и ни у
ком слу ча ју их не тре ба за -
не ма ри ва ти. Под се ћа мо, про -
шле го ди не бом баш из Кра -
ље ва је пр во бит но на свом
„Феј сбук” про фи лу отво ре но
пре тио по ли цај ци ма из тог
гра да, да би ка сни је ви ше
љу ди, ме ђу ко ји ма и де це,
др жао као та о це пре те ћи им
да ће ак ти ви ра ти бом бе. Ка -
ко то про це ду ра на ла же, сва -

ко ко је пре тио, нај пре је
про це су и ран од стра не МУП-
а, а он да је пре дат пра во суд -
ним ор га ни ма уз аде кват ну
кри вич ну при ја ву. Ме ђу тим,
као што је то по ста ло не пи -
са но пра ви ло, та ква ли ца у
пра во су ђу обич но до би ја ју
по вла шћен трет ман и вр ло
бр зо се пу шта ју на сло бо ду.
Не за ви сни по ли циј ски син -
ди кат Ср би је ће у на ред ном
пе ри о ду упу ти ти над ле жни -
ма ини ци ја ти ву за по о штра -
ва ње ка зне не по ли ти ке ка ко
би се сва ки на пад на по ли -
цај це убу ду ће нај о штри је за -
кон ски тре ти рао. Сва ка прет -
ња упу ће на не ком по ли цај -
цу мо ра се озбиљ но схва ти -
ти и у скла ду с тим тре ба по -
сту па ти, јер је она ин ди рект -
но и прет ња без бед но сти и
свим на шим гра ђа ни ма. Кри -
вич на де ла на па ди на по ли -
цај це као пред став ни ке за -
ко на зах те ва ју нај о штри је ка -
зне и НПСС ће на ста ви ти да
се за ла же за по о штра ва ње
ка зне не по ли ти ке – из ја вио
је пред сед ник НПСС-а Ми -
лош Је лен ко вић.

По сле 15. но вем бра, ка да је
Ин сти тут за јав но здра вље
Ср би је „Др Ми лан Јо ва но -
вић Ба тут” об ја вио по след -
њи из ве штај о бро ју стра да -
лих од за ра зне бо ле сти гро -
зни це За пад ног Ни ла, но -
вих из ве шта ја ни је би ло. Да
ли то зна чи да је с том смр -
то но сном бо ле шћу за ову го -
ди ну го то во?

Пре ма по да ци ма об ја вље -
ним у том из ве шта ју, на те -
ри то ри ји Ср би је је до сре ди -
не про шлог ме се ца од ове
бо ле сти 415 осо ба обо ле ло, а
36 је умр ло. Нај ви ше обо ле -
лих би ло је на те ри то ри ји
Бе о гра да (214), Ју жно бач ког
окру га (56) и Ју жно ба нат ског
окру га (54).

До 9. но вем бра у зе мља ма
Европ ске уни је при ја вље но је
1.489 слу ча је ва обо ле лих од
ове бо ле сти, и то: у Ита ли ји
569, Грч кој 309, Ру му ни ји 276,
Ма ђар ској 214, Хр ват ској 53,
Фран цу ској 24, Ау стри ји 20,
Бу гар ској 15, Че шкој Ре пу -
бли ци пет, Сло ве ни ји три и
на Ки пру је дан. По ред то га, у
Изра е лу је пријављенo 110
случајeва и на Ко со ву 14 слу -
ча је ва обо ле лих.

У истом пе ри о ду у зе мља -
ма ЕУ ре ги стро ва ни су смрт -
ни ис хо ди ко ји се мо гу до ве -
сти у ве зу са обо ле ва њем од
гро зни це За пад ног Ни ла, и
то: у Ита ли ји 45, Грч кој 42,
Ру му ни ји 42, Бу гар ској два,
Че шкој Ре пу бли ци је дан и у
Maђарској је дан.

ПО ЛИ ЦИЈ СКА УПРА ВА ПАН ЧЕ ВО

Ухапшено неколико
лопова

ЗА СТРА ШУ ЈУ ЋИ ДО ГА ЂАЈ

Пре тио по ли цај цу да
ће га уби ти

ПРЕ МА ПО ДА ЦИ МА ГЛАВ НЕ 

ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСТА НО ВЕ ЗА СР БИ ЈУ

Крај гро зни це 
За пад ног Ни ла?

– Спе ци јал на бри га да је на ша
нај е лит ни ја и нај о бу че ни ја је -
ди ни ца. Она је спрем на да из -
вр ши сва ко на ре ђе ње на шег
др жав ног ру ко вод ства и вр хов -
ног ко ман дан та и у пот пу но -
сти мо же мо да се осло ни мо на
њу – ре као је ми ни стар од бра -
не Алек сан дар Ву лин про шлог
че тврт ка у ка сар ни „Раст ко Не -
ма њић” у Пан че ву.

Он је об и шао пан че вач ке спе -
ци јал це за јед но с на чел ни ком
Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је ге -
не рал-пот пу ков ни ком Ми ла -
ном Мој си ло ви ћем и ко ман -
дан том Коп не не вој ске Ми ло -
са вом Си мо ви ћем.

У обра ћа њу офи ци ри ма и
вој ни ци ма те је ди ни це на гла -
сио је да се у не по сред ном окру -
же њу Ср би је ових да на де ша -
ва ју по ли тич ке тен зи је ко је нам
на ме ћу оба ве зу да бу де мо
спрем ни на од го вор сва ком иза -
зо ву ко ји се мо же на мет ну ти
на шем на ро ду и вој сци.

Ву лин је на гла сио да је на -
кон на ре ђе ња Вр хов ног ко ман -
дан та Алек сан дра Ву чи ћа обез -
бе ђе но по бољ ша ње ма те ри јал -
ног по ло жа ја свих при пад ни ка
Спе ци јал не бри га де. На ја вио
да ће, по ред то га, иду ће го ди не
њи хо ве пла те би ти по ве ћа не за
још де вет од сто, јер су то за -
слу жи ли. Пре ма ње го вим ре -

чи ма, при пад ни ци Спе ци јал не
бри га де во ле сво ју про фе си ју,
а из над све га во ле Ср би ју и
спрем ни су да се бо ре за њу.

Но ви ко ман дант Спе ци јал -
не бри га де, Ми ро слав Та ли -
јан, ре као је да су по во дом
по се те ва жних го сти ју при -
пад ни ци те елит не је ди ни це
де мон стри ра ли део сво јих ве -

МИ НИ СТАР ОД БРА НЕ ПО СЕ ТИО СПЕ ЦИ ЈАЛ НУ БРИ ГА ДУ

Во ле сво ју про фе си ју и Ср би ју

УСПЕ ШНА АК ЦИ ЈА ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

РАСВЕТЉЕНА КРА ЂА У БОЛ НИ ЦИ

У КА САР НИ „СТЕ ВИ ЦА ЈО ВА НО ВИЋ”

На ши ми ров ња ци ис пра ће ни у Ли бан

Марш пред одлазак на пут

шти на. Пре ма ње го вим ре чи -
ма, том при ли ком су по ка за -
ли да су од лич но фи зич ки при -
пре мље ни, да су до ста ве жба -
ли пу ца ње у нај ра зли чи ти јим
си ту а ци ја ма и да су спо соб ни
да ре ша ва ју и нај сло же ни је
за дат ке ко је до би ју.

Да би по ка за ли сво је уме ће,
они су ин тер ве ни са ли у јед ној
про тив те ро ри стич кој опе ра ци -
ји ко ју су из ве ли за јед но с при -
пад ни ци ма Рат ног ва зду хо плов -
ства и про тив ва зду шне од бра -
не. У окви ру ње де мон стри ра -
ли су осло ба ђа ње та ла ца из ау -
то мо би ла, упад у обје кат ко ји
су за у зе ли те ро ри сти, уни шта -
ва ње под мет ну те бом бе и осло -
ба ђа ње та ла ца.



Има ју ћи у ви ду да на шњи
стил жи во та, Основ на шко -
ла „Ол га Пе тров” у Бре стов -
цу од лу чи ла је да пре вен тив -
но ука же ђа ци ма на по тен -
ци јал не опа сно сти од та ко -
зва ног ди ги тал ног на си ља и
ка ко да се од ње га за шти те,
па је тим по во дом у че твр -
так, 29. но вем бра, ор га ни зо -
ва ла при год но пре да ва ње за
уче ни ке од пе тог до осмог
раз ре да.

Њи ма је нај пре пу штен
филм „Уре ди ти ди ги тал но на -
си ље”, а по том су на став ник
Ђу ри ца Јан ко вић и пе да гог
Кри сти на Пин та рић го во ри -
ли о то ме ка кви све ри зи ци
по сто је на ин тер не ту, као и о
зна ча ју ре а го ва ња у та квим
слу ча је ви ма.

По том је во ђе на де ба та о
ути ску при ли ком пр вог су -
сре та с не по зна том осо бом у
ди ги тал ном све ту, а нај ве -

ћим де лом о вр шњач ком на -
си љу на ин тер не ту. На кон што
су уче ни ци из не ли сво је ста -
во ве, за кљу че но је ко ли ко је
ва жно би ти опре зан при ли -
ком ко ри шће ња ди ги тал них
ме ди ја.

С дру ге стра не, уче нич ки
пар ла мент је до нео од лу ку
да уче ни ци ко ји то мо гу и
же ле поч ну да до но се играч -
ке и дру штве не игре ко је ће
по во дом но во го ди шњих пра -
зни ка би ти по кло ње не де ци
у про ду же ном бо рав ку, а би -
ће ор га ни зо ва на и ху ма ни -
тар на ак ци ја „До не си – по -
не си” с ци љем да се ску пи
по моћ за уче ни ке ко ји ма је
она нео п ход на.

Банатски Брестовац: По на-
логу Месне заједнице радни-
ци ЈКП-а „Комбрест” праве
банкине у Улици Ђуре Јак-
шића, а пре неки дан су рав-
нали површине испред не-
мачког гробља.

Банатско Ново Село: Изложба
под називом „Банат, заостав-
штина за будућност”  уместо
у недељу, 9. децембра, у Га-
лерији Дома културе биће
отворена другом приликом.
Та установа је већ започела
припреме за новогодишњи
концерт и свечану академију.

Долово: Боемско вече одржа-
но је у петак, 30. новембра, у
дискотеци Дома културе; на
истом месту је у уторак, 3. де-
цембра, приређена промоци-
ја књиге „Румунски путници у
Србији” историчара Мирче Ма-
рана. У петак, 7. децембра,
Женски рукометни клуб упри-
личиће донаторску журку, док
ће наредног дана Удружење
винара и виноградара тамо до-
чекати пријатеље из Шушаре.

Глогоњ: Дом културе је купио
део македонске ношње нов-
цем одобреним од Покрајин-
ске владе. Превентивни цен-
тар Дома здравља спровео је
на иницијативу Месне зајед-
нице акцију бесплатних пре-
гледа у петак, 30. новембра.

Иваново: Ученици виших
разреда посетили су прошле
недеље београдски Фести-
вал науке, а у понедељак,

10. децембра, за седмаке и
осмаке биће организовано
предавање Завода за јавно
здравље на тему наркома-
није.

Јабука: Удружење жена „Злат-
на јабука”, Дом културе „Ко-
чо Рацин” и домаћа група
„Максис” приредили су у не-
дељу, 2. децембра, концерт
поводом педесет година од
оснивања прве рок групе у Ја-
буци. Месна скупштина при-
према свечану седницу.

Качарево: Изложба оригинал-
не и стилизоване народне ма-
кедонске ношње уз поезију и
музику отворена је у суботу,
1. децембра, у Дому омлади-
не, а програм је организова-
ло удружење „Вардар” уз по-
дршку Дома културе. Из ра да
ау то бу ског ста ја ли шта у Фи -
скул тур ној ули ци, у бли зи ни
СРЦ-а „Је зе ро”, у за вр шној је
фа зи. Аген ци ја за са о бра ћај
Гра да Пан че ва по ста ви ла је
шест ле же  ћих по ли ца ја ца у
зо ни шко ле, као и два тро то -
ар ска бе тон ска пре ла за у Ули -
ци мар ша ла Ти та на углу с
Хер це го вач ком ули цом.

Омољица: Обновљен је део
канцеларијског намештаја у
Месној заједници. Та ин-
ституција ускоро почиње 
да предшколској деци на
кућне адресе доноси позив-
нице за поделу пакетића, ко-
ја ће бити приређена 21. 
децембра.

Старчево: Дом културе обе-
лежио је свој дан, 29. новем-
бар, бројним програмима.
Постављен је сунчани сат,
који су извиђачи осмислили
и обавили неопходне про-
рачуне, а наставница ликов-
ног Ивана Пешић Димитрић
га је нацртала.

Петак, 7. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Бре стов ча ни у пу ном
са ста ву

Са стан чи ли и 
Ја бу ча ни, До лов ци,
Гло гоњ ци...

Као што је и на ја вље но, на овој
стра ни ци гра ђа ни из свих де -
вет пан че вач ких на се ље них ме -
ста мо ћи ће да се ин фор ми шу
о ра ду скуп шти на сво јих ме -
сних за јед ни ца.

У овом бро ју би ће ре чи о до -
га ђа ји ма са сед ни ца ор га на вла -
сти у че ти ри се ла.

Мост на По ња ви ци
Бре стов ча ни су у уто рак, 27.
но вем бра, раз ма тра ли че ти ри
тач ке днев ног ре да, али пре
све га тре ба ис та ћи да су сви
пред став ни ци гра ђа на при су -
ство ва ли тој сед ни ци. То је за
сва ку по хва лу, јер је по зна то
да су сви они во лон те ри, а мно -
ги с ви ших ин стан ци че сто од -
су ству ју иа ко су за то до бро
пла ће ни.

Пред сед ник Дра ган Ми ри -
чић, ње гов за ме ник Не над Ми -
нић и чла но ви: Јор дан Ко ко -
шков, Та тја на Цве та но вић, Не -
бој ша Пет ко вић, Са ва Ђу рић,
Зо ран Ја ни ћи је вић, Ми ћа Јо -
вић и Вла ди мир На кић нај пре
су усво ји ли за пи сник с прет -
ход не скуп шти не, на кон че га
је пр ви ме ђу њи ма под нео из -
ве штај о ра до ви ма у те ку ћој
го ди ни.

– Уско ро мо же мо оче ки ва ти
по че так на ше нај ве ће ово го ди -
шње ин ве сти ци је – из град ње
мо ста на По ња ви ци, с об зи ром
на то да је јав на на бав ка успе -
шно окон ча на. Слич но је и с

пар кин гом у Ули ци мар ша ла
Ти та – за вр шен је пре го ва рач -
ки по сту пак, па 10. де цем бра
тре ба да бу де пот пи сан уго вор
са из во ђа чем и уко ли ко по слу -
же вре мен ски усло ви, кре ну ће
и ра до ви – на вео је Ми ри чић.

Скуп шти на је уса гла си ла и
ин ве сти ци о не при о ри те те за
на ред ну го ди ну, по пут уре ђе -
ња атар ских пу те ва и ас фал -
ти ра ња ули ца за ко је по сто ји
про јект но-тех нич ка до ку мен -
та ци ја, чи ја ће ре а ли за ци ја за -
ви си ти од спро во ђе ња та ко зва -
ног јав но-при ват ног парт нер -
ства. У пла ну је из ра да пар -
кин га у Ули ци Ол ге Пе тров,
то јест код шко ле, с ко јом ће
Ме сна за јед ни ца по ку ша ти да
кон ку ри ше и за по ста вља ње
тар тан-под ло ге на игра ли шту
у дво ри шту, као и с про јек том
из град ње вр ти ћа, за шта по -
сто је пар це ла и про је кат. Као
је дан од нај ве ћих про бле ма се -
ла кон стан то ва но је то што оно
не ма ка на ли за ци ју, па ће се
чла но ви Скуп шти не по тру ди ти

да до го ди не за поч ну из ра ду
про јект но-тех нич ке до ку мен -
та ци је.

Усво је на је и од лу ка о на бав -
ци ри зле за са на ци ју бан ки не у
ули ца ма Ђу ре Јак ши ћа (до пра -
во слав ног гро бља) и Са ве Ко ва -
че ви ћа (где год има ру па).

Под тач ком „ра зно” би ло је
не ко ли ко ди ску си ја: Ми ри чић
је из ра зио же љу да Ме сна за -
јед ни ца обез бе ди но во го ди шње
и бо жић не па ке ти ће за де цу до
де сет го ди на; Ко ко шков је сма -
трао да би тре ба ло по са ди ти
ста бла код ка пе ле на гро бљу,
ко ја би пра ви ла хла до ви ну, на
шта је Та тја на Цве та но вић, ди -
рек тор ка ЈКП-а „Ком брест”, на -
ве ла да су та мо већ по са ђе ни
три хра ста и ли па, а њен за ме -
ник Не над Ми нић до дао је да
је у пла ну и по ста вља ње над -
стре шни це. На по слет ку је Ја -
ни ћи је вић ре као да би, на кон
што је из лаз из се ла по кри вен
ка ме ра ма, тре ба ло још по јед -
ну по ста ви ти код До ма кул ту -
ре и на ула зу у Бре сто вац.

До ло вач ки пред став ни ци гра -
ђа на су сре ли су се у пе так, 30.
но вем бра, на ре дов ној сед ни -
ци Скуп шти не Ме сне за јед ни -
це „Ми та Ву ко са вљев”. На днев -
ном ре ду углав ном су би ле ин -
фор ма тив не тач ке, по пут оне
у ве зи с при пре ма ма за обе ле -
жа ва ње но во го ди шњих и бо -
жић них пра зни ка.

Скуп шти не у још три се ла
Ин те ре сант но је да је јед на

од њих би ла и уче шће До ло ва
у овој ру бри ци и од го вор је,
оче ки ва но, био по зи ти ван.

Ја бу ча ни су се оку пи ли 19.
но вем бра де се ти пут ове го -
ди не, а на са стан ку је би ло
исто то ли ко чла но ва Скуп шти -
не (од мо гу ћих три на е сто ро).
Раз го ва ра ло се о те ку ћим ко -
му нал ним про бле ми ма, де по -
ни ји и ки шним ка на ли ма, а
јед но гла сно је усво јен пред -
лог фи нан сиј ског пла на за
2019. го ди ну.

За се да ла је и гло гоњ ска скуп -
шти на, ко јој је при су ство ва ла
ве ћи на од укуп но де ве то ро чла -
но ва: пред сед ник Слав ко Јо ва -
нов ски, Дар ко Трај ков ски, Љи -
ља на Стан ко вић, Стој че Ја ћи -
мо вић и Оли вер Пет ко вић.

Том при ли ком до не те су од -
лу ке да се у де лу Ули це 4. ок -
то бра угра ди стру га ни ас фалт,
за тим да се по кре не про це ду -
ра у ве зи са из ра дом про јек та
пе шач ке ста зе од ка пе ле ка се -
лу, као и да се ку пи део опре -
ме за ку хи њу у ка пе ли. Од лу -
че но је и да се но вац с по зи ци -
је фи нан сиј ског пла на „струч -
не услу ге” пре на ме ни за ку по -
ви ну опре ме за деч је игра ли -
ште, а раз го ва ра ло се о то ме
ка ко по ве ћа ти без бед ност де -
це у са о бра ћа ју.

СЕЛО

ИЗ ВЕ ШТАЈ С ПО ЈЕ ДИ НИХ СКУП ШТИ НА МЕ СНИХ ЗА ЈЕД НИ ЦА 

У ДУ ХУ ПРИ ПРЕ МА ЗА НА РЕД НУ ГО ДИ НУ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У БРЕ СТО ВАЧ КОЈ ШКО ЛИ

Ка ко пре по зна ти
диги тал но на си ље

„НАЈ СЛА ЂА” ДЕЧ ЈА ПРИ РЕД БА ОДР ЖА НА У ОМО ЉИЧ КОЈ ШКО ЛИ

Сун ча на је сен жи во та
Основ на шко ла „До си теј Об -
ра до вић” по зна та је по оби љу
ве о ма ин те ре сант них ван на -
став них ак тив но сти, а јед на од
њих, под име ном „Сун ча на је -
сен жи во та”, одр жа на је у уто -
рак, 27. но вем бра, у фи скул -
тур ној са ли и хо лу омо љич ке
уста но ве. Том при ли ком су, пре
све га, та мо шњи под мла дак Цр -
ве ног кр ста, као и број ни уче -
ни ци ни жих и ви ших раз ре да
и за ба ви штан ци на пра ви ли са -
др жа јан про грам за број не ба -
ке и де ке, ко ји су све те му зич -
ке, ре ци та тор ске, драм ске и
фол кло ра шке тач ке ис пра ти -
ли гром ким апла у зи ма и искре -
ним сме хом.

И то ни је би ло све у окви ру
по ме ну те ма ни фе ста ци је, јер
су, пре ма ре чи ма јед не од
глав них ор га ни за тор ки, Ве сне
Ни ко лић, школ ског пси хо ло -

га, упри ли че ни и „нај сла ђи”
на град ни кон курс и из ло жба
тра ди ци о нал них и мо дер них
по сла сти ца, под на зи вом

„Слат ки ши и сла ни ши из ба -
ки не ку хи ње”.

– При сти гло нам је мно штво
спе ци ја ли те та од бли зу сто вр -

ста ко ла ча по ста рин ским ре -
цеп ту ра ма, ко је је оце њи вао тро -
чла ни струч ни жи ри, а мо рам
да при ме тим да се ве о ма на му -
чио да од нај бо љих иза бе ре нај -
бо ље. По се ти о ци су мо гли да
ви де и из ло жбу деч јих ли ков -
них и ет но ра до ва на ста лих у
окви ру да на „Сун ча не је се ни
жи во та”, а на кон про гла ше ња
нај леп ших ко ла ча по бед ни це
су до би ле прак тич не на гра де
ко је ће мо ћи да ко ри сте у ку -
хи њи. Као у сва кој пре ле пој бај -
ци, сви за јед но – и уче сни ци и
пу бли ка – ужи ва ли су у ста рим
до брим ђа ко ни ја ма. Исто ва жи
и за нај ста ри је су гра ђа не ко ји
због  здрав стве ног ста ња ни су
мо гли да при су ству ју ма ни фе -
ста ци ји, па су им ђа ци, чла но -
ви под млат ка Цр ве ног кр ста,
па ке те ко ла ча од не ли ку ћи –
на ве ла је Ве сна Ни ко лић.

Иа ко још увек но си да тум ко ји
сла ви прет ход ну др жа ву, Дом
кул ту ре „29. но вем бар” го то во
ни ма ло ни је из гу био на зна ча -
ју и ути ца ју ка да је реч о про -
мо ци ји пра вих вред но сти. И
по сле ви ше од по ла ве ка по -
сто ја ња ова уста но ва је, упр -
кос но вим вре ме ни ма и тех но -
ло ги ја ма, и да ље цен тар зби -
ва ња и ме сто оку пља ња свих
оних, а пре све га мла дих, ко -
ји ма је кул ту ра на ср цу. То ме
у при лог го во ри и по да так да
тре нут но сва ка од број них про -
сто ри ја те ве ли ке згра де има
сво ју на ме ну.

У том ду ху про те кло је обе -
ле жа ва ње да на или, бо ље ре -
ћи, имен да на стар че вач ког
До ма кул ту ре у че твр так, 29.

но вем бра, ка да је одр жа но ви -
ше про гра ма.

По че ло је све ча ном ака де -
ми јом и кра ћим освр том в. д.
ди рек то ра Дар ка Је ши ћа на
исто ри јат уста но ве од на стан -

ка па до да на шњих да на. По -
том се пре шло на по де лу за -
хвал ни ца сви ма они ма ко ји
су на би ло ко ји на чин са ра ђи -
ва ли с До мом кул ту ре, а реч
је о број ним ин сти ту ци ја ма и

по је дин ци ма. Пр ви су при зна -
ња до би ли не ка да шњи ди -
ректо ри те уста но ве, пре свих
Ви до мир Је ле си је вић, ко ји је
ви ше од три де це ни је био 
на њеном че лу, а за тим и ње -
гов прет ход ник (Ми ли во је Ви -
дић) и на след ник (Да ли бор
Адамов).

Са др жај ни дан на ста вљен је
у ве ли кој са ли на сту пом фол -
клор ног и там бу ра шког са ста -
ва „Нео лит” и ми ни-кон цер -
том фру ла ша Ва се Пе тро ви ћа.
На кон то га је у га ле ри ји „Бо -
ем” отво ре на из ло жба под на -
зи вом „Се ћа ње на Фра њу Ра -
до ча ја”, а са др жа јан дан окон -
чан је ка сно уве че у ККК-у
свир ка ма бен до ва „Блуз де ли -
верс” и „Кре а тив ни не ред”.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН 29. НО ВЕМ БАР, ДАН СТАР ЧЕ ВАЧ КЕ УСТА НО ВЕ

„Имен дан” До ма кул ту ре

Седница брестовачке месне скупштине



ки цо ши”. Отва ра ра ди о ни цу за
по прав ку „Искри них” ки но-
про јек то ра, је ди ну та квог ти па
ста рој Ју го сла ви ји, за јед но са
ше фом тех ни ке Кул тур ног цен -
тра Сте ва ном Жив ко ви ћем. На
пла ну по зо ри шног ства ра ла -
штва, ка ко про фе си о нал ног,
та ко и ама тер ског, из два ја се,
пре све га, рад у ама тер ском
по зо ри шту „Ате ље мла дих”
Пан че во, где је био ду го го ди -
шњи пред сед ник, глу мац и

режи сер. Вр ху нац ра да у „Ате -
љеу мла дих” пред ста вља од ла -
зак на свет ски три је на ле ама -
тер ских по зо ри шта у Мон те
Кар лу, где на ша пред ста ва
„Шнај дер ски кал фа” де ли рав -
но прав но пр во ме сто са аме -
рич ком пред ста вом.

Ре жи ра ви ше од две де це -
ни је у КУД-у „Ђе тван” из Вој -
ло ви це и осва ја све пр ве на -
гра де на свим фе сти ва ли ма
ама тер ских по зо ри шта Вој во -
ди не за ре жи ју. Та ко на сце ну
ама тер ског по зо ри шта по ста -
вља „Ко ва че” Ми ло ша Ни ко -
ли ћа, „Же нид бу” Н. В. Го го -
ља, „Бу бу у уху” Жор жа Феј -
доа, „Ла жу и па ра ла жу” Јо ва -
на Сте ри је По по ви ћа, „Сум -
њи во ли це” Бра ни сла ва Ну -
ши ћа и још мно штво дру гих
ко ма да. При ре ђу је и ве ли ки
сцен ски спек такл „Ба нат ска

свад ба”, игра ни ет но граф ски
есеј о свад бе ним оби ча ји ма у
Ба на ту, у са рад њи с КУД-ом
„Стан ко Па у но вић” из Пан че -
ва, ко ји је трај но ове ко ве чи ла
Те ле ви зи ја Вој во ди не.

Про фе си о нал ни ан га жман
ре а ли зу је са сво јим ку мом, ака -
дем ским глум цем Ми ро сла -
вом Жу жи ћем Жу ле том у пред -
ста ви „Пи сма из Је вро пе а са
ван дро ва ња”, ко ја је са сво јих
175 из во ђе ња ши ром Ју го сла -
ви је нај ду же игра на про фе си -
о нал на пред ста ва на ста ла у на -
шем гра ду. Рад на ра ди ју и те -
ле ви зи ји Пан че во обе ле жи ле
су еми си је ко је је ства рао, њих
чак пре ко сто, од ко јих се из -
два ја ју: „Пан че во ко је смо за -
бо ра ви ли” за јед но с Ми ро сла -
вом Жу жи ћем, „Пан че во за се -
ћа ње”, „Ста ро Пан че во” и мно -
ге дру ге. По след њу де це ни ју
рад ног ве ка про во ди у Исто -
риј ском ар хи ву у Пан че ву, где
пи ше че тр на ест мо но граф ских
пу бли ка ци ја о пред у зе ћи ма,
уста но ва ма и удру же њи ма гра -
да Пан че ва и де сет струч них
ар хи ви стич ких књи га.

Нај зна чај ни је на гра де: „Злат -
ни жи жак”, На гра да пу бли ке
на Фе сти ва лу про фе си о нал них
по зо ри шта у Су бо ти ци 1982.
го ди не и Но вем бар ска на гра -
да Гра да Пан че ва за жи вот но
де ло.

До по след њег тре нут ка је ра -
дио и ства рао. Пре ми нуо је у
свом до му, у ра но ју тро 1. де -
цем бра 2018. го ди не.

Не ма ња Ро тар је у свом вр -
ло емо тив ном го во ру ис та кaо
вр ли не свог оца и на чи не на
ко је се бо рио да пре бро ди све
те шке тре нут ке у свом про фе -
си о нал ном жи во ту. Он је на -
гла сио да су љу ди ко ји се ба ве
јав ним по слом ве о ма че сто из -
ло же ни кри ти ци и су ду јав но -
сти и да је у свом ра ду имао
ве ли ку по др шку свог оца.

– Био је то ле ран тан и скро -
ман и знао је ме ру – ре као је
Не ма ња Ро тар.

Ми лан Јак шић је го во рио о
зна ча ју Зо ра на Ро та ра за пан -

че вач ку кул ту ру. Као ва жан
сег мент ње го вог жи во та ис та -
као је „Ате ље мла дих”, ко ји га
је об ли ко вао као чо ве ка.

– То је би ла јед на од нај у -
спе шни јих по зо ри шних дру -
жи на у на шем гра ду.Ту је по -
чео и као до бар глу мац, што је
остао до кра ја жи во та. „Ате ље
мла дих” је био ње го ва ве ли ка
љу бав, где је упо знао љу де ко -
ји су га пра ти ли кроз чи тав жи -
вот – ре као је Јак шић.

Он је на гла сио да је свој
рас ко шни та ле нат за мно ге
обла сти по ка зао у Кул тур ном
цен тру, где је, по ред то га што
је ак ти ви рао по зо ри ште, по -
кре нуо умет нич ке ма ни фе ста -
ци је, из да вач ку де лат ност, гу -
дач ки ор ке стар и још мно го
то га. На кон што је сме њен с
ме ста ди рек то ра, за по слио 
се у Исто риј ском ар хи ву
Панчево.

– Пан че во и Пан чев ци су
та да из гу би ли нај бо љег ди рек -
то ра Цен тра за кул ту ру, а исто -
вре ме но су до би ли успе шног
хро ни ча ра гра да. Био је ствар -
но до бар ар хи ви ста. На пи сао
је пр ве те мат ске ин вен та ре о
при ста ни шту, о Је вре ји ма, о
ва тро га сци ма, о ко ла ри ма, ме -
са ри ма и пе ка ри ма. На вре ме
је схва тио да у жи во ту тре ба
чи ни ти до бро. Да је све оста -
ло у ства ри бе сми сле но. На -
пи сао је и мо но гра фи ју о „Лу -
ци Ду нав”, „Зе ле ни лу”, „Ате -
љеу мла дих”, о Пе ка ри, „Вој -
во ди на пу ту”, о основ ним шко -
ла ма и дру ге. Већ то што је
на пи са но у Ар хи ву до вољ но је
за је дан жи вот и за јед ну про -
фе си ју. Ова сце на га се се ћа
као чо ве ка кул ту ре, нај бо љег
ди рек то ра Цен тра, спа си о ца
ко ле га и умет ни ка, хро ни ча -
ра гра да и уста но ва, ти хог и
угла ђе ног го спо ди на, ко ји је
од са мог по чет ка био глу мац.
А глум ци, та кав је ред, на кра -
ју до би ја ју апла уз – ре као је
Јак шић.

Пан чев ци су се упра во апла -
у зом и опро сти ли од овог ве -
ли ког чо ве ка.

Бо бан Та на си је вић, 

му зич ки уред ник КЦП

МУ ЗИ КА: Прет ход ни ал бум,
„Афро де зи ја”, из 2015. го ди -
не, де би тан ско из да ње за ле -
ген дар ну из да вач ку ку ћу
„Blue Note”, пред ста вио је
Мар ку са Ми ле ра као све стра -
ног умет ни ка чи ја је енер ги -
ја усме ре на ка ис тра жи ва њу
му зич ке ба шти не африч ке
ди ја спо ре, а кроз про је кат
Уне ска „Умет ни ци за мир”
по стао је гла сно го вор ник иде -
је о по нов ној из град њи ми ра
у све ту. На свом но вом из да -
њу „Laid Black” вра ћа се свом
пре по зна тљи вом из ра зу, ком -
би на ци ји ко ју чи не: фанк, Р
& Б, хип-хоп и џез. Све ће
вам би ти ја сно ка да чу је те
пр ви бас уда рац у увод ној
ком по зи ци ји „Trip Trap”, ко -
ја на упе ча тљив на чин од -
сли ка ва ур ба ни дух гра да.
Клуп ска ат мос фе ра и ре ак -
ци ја пу бли ке у по за ди ни чи -
не ову ну ме ру ал хе миј ским
сред ством за по сти за ње пу -
но ће ужи ва ња свим чу ли ма.

Алт сак со фо ни ста Алекс
Хан и тру бач Мар квис Хил
оста вља ју свој лич ни пе чат
на ал бу му, док су буб ња ри
Луј Кеј то и Алекс Беј ли увек
у слу жби бен да, пре све га у
прат њи Мар ку са Ми ле ра, ко -
ји су ве ре но вла да бас уни -
вер зу мом. На из да њу се још
као го сти по ја вљу ју: Selah Sue
као во кал у со ул вер зи ји ну -
ме ре „Que Sera Sera”, ко ја
отва ра ко мер ци јал ну стра ну
ал бу ма, по ма ло за бо ра вље -
ни ги та ри ста и пе вач Џо на -

тан Ба тлер, ко ји да је свој пун
до при нос у ком по зи ци ји ко -
ју је Мар кус Ми лер по све -
тио пре ми ну лој мај ци сво је
же не „Sublimity (Bunny’s Dre-
am)”, као и во кал ни ко лек -
тив „Take 6”. Ау тен тич ни
улич ни фанк је при су тан у
ну ме ри „7-Т’с”, у ко јој глав -
ну реч во ди сја јан ин стру -
мен та ли ста Trombone Shorty.
Ком по зи ци ја је на тра гу зву -
ка „Sly & The Family Stone”
из њи хо ве твр ђе фанк фа зе с
по чет ка се дам де се тих. Обри -
си култ ног ал бу ма „Tуту”
(1986), ко ји је на стао у ко ла -
бо ра ци ји Мар ку са Ми ле ра с
Мај лсом Деј ви сом, на зи ру се
у ну ме ри „Untamed”.

У овој му зи ци не ма мно го
про сто ра за са мо от кри ћа. Ап -
страк ци ја је већ укљу че на у
це ну про из во да. Све је од -
лич но од сви ра но, про ду ци -
ра но и упа ко ва но. Мно ги ма
се не ће до па сти но ва фа за
Мар ку са Ми ле ра, али шта да
се ра ди. Ко мер ци јал но нај -
че шће на зна чи и до бит но.
Ипак, о уку си ма не тре ба рас -
пра вља ти.

КУЛТУРА
Петак, 7. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

12

IN MEMORIAM

ЗО РАН РО ТАР – ЧО ВЕК КУЛ ТУ РЕ

Све стра ни Мар кус
Ми лер

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс

Страну припремила 

Мирјана
Марић

НО ВА ПЕ СМА И СПОТ

Не ма љу ба ви у клу бу
Са став „Буч Ке си ди” не дав -
но је об ја вио но ви сингл, под
на зи вом „Не ма љу ба ви у клу -
бу”, сни мљен у пан че вач ком
сту ди ју „Кро ко дил”, ко ји во -
де Пе ра и Вук Сте ва но вић из
бен да „Љу би чи це”. Пе сма је
ура ђе на у са рад њи с про ду -
цен том Ми ла ном Бје ли цом.

Ка ко ка жу чла но ви са ста -
ва „Буч Ке си ди”, по во дом
овог син гла би ће одр жан

кон церт у клу бу „Га лак си -
ја”, по сле че га сле ди сту диј -
ски рад на но вом ал бу му.
На ред ни сингл иза ћи ће у
фе бру а ру, на кон че га ће бенд
за по че ти кон церт ну тур не ју
по Ср би ји.

Спот за пе сму „Не ма љу -
ба ви у клу бу” на пра вљен је у
клу бу „Га лак си ја” са Ива ном
Је му о ви ћем и Не ма њом Ђор -
ђе ви ћем.

Из ло жба те мат ских сли ка, пор -
тре та, фи гу ра и ре пли ка пан че -
вач ког умет ни ка Ђу ре Пут ни ка
отво ре на је у по не де љак, 26. но -
вем бра, у га ле ри ји Град ске би -
бли о те ке Пан че во. Из ло жбу је
отво рио др Дра го љуб Цу цић, ви -
ше го ди шњи при ја тељ умет ни -
ка, а за му зич ки део ве че ри би -
ли су за ду же ни Зо ран Илић и
по ла зни ци шко ле „Ги тар та”.

– Из ло жба је тро дел на. Из -
ло жио сам пор тре те и фи гу ре,
ре пли ке Па је Јо ва но ви ћа и те -
мат ске сли ке ко је до са да ни -
ка да ни су пред ста вље не у јав -

но сти. Оне се баве вре ме ном у
ком жи ви мо. То су ра зни со -
ци о е ко ном ски и гло бал ни про -
бле ми – ре као је ау тор.

Ђу ра Пут ник је ро ђен 1960.
го ди не у Пан че ву. За вр шио је
Са о бра ћај но-тех нич ку шко лу.
До са да је имао ви ше са мо стал -
них и груп них из ло жби, а за
свој рад је на гра ђен у не ко ли ко
на вра та.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 14. де цем бра.

ДЕ ЛА ЂУ РЕ ПУТ НИ КА

Ре тро спек ти ва ра до ва

Музика
Петак и субота, 7. и 8. децембар, 19.30, дворана „Аполо”
Дома омладине: фестивал „PRIS To xic We e kend”.

Среда, 12. децембар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омла-
дине: концерт „Савремене игре” БШ „Димитрије Парлић”.

Среда, 12. децембар, 18.30, Музичка школа „Јован Бан-
дур”: традиционални новогодишњи концерт ученика соло
певања из класе проф. Татјане Стојиљковић.

Четвртак, 13. децембар, 18 сати, Музичка школа „Јован
Бандур”: јавни час ученика свих одсека.

Тематски програм
Четвртак, 6. децембар, 12 сати, Градска библиотека: ради-
оница за децу под називом „У туђим патикама”, у оквиру
књижевног фестивала за децу „Крокодокодил”. Гошћа: Ја-
сминка Петровић, списатељица за децу и младе.

Четвртак, 6. децембар, 19 сати, читаоница Градске библи-
отеке: промоција књиге „Овејани Србин – Велики рат у се-
ћањима добровољца из Баната Владимира Фијата”.

Четвртак, 6. децембар, 19.30, дворана „Аполо” Дома омла-
дине: књижевно вече Мухарема Баздуља.

Представе
Понедељак, 10. децембар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: представа „Мотори”.

Четвртак, 13. децембар, 19.30, дворана „Аполо” Дома омла-
дине: премијера представе „Нушићеви часови о животу”.

Одр жа на 
ко ме мо ра ци ја у 
Кул тур ном цен тру 
у по не де љак, 
3. де цем бра

Зо ран Ро тар, кул тур ни рад ник,
глу мац, ре ди тељ и ау тор број -
них мо но гра фи ја, пре ми нуо је
у су бо ту, 1. де цем бра, у свом
до му у Пан че ву. Са хра њен је у
по не де љак, 3. де цем бра, на Ка -
то лич ком гро бљу.

По во дом ње го ве смр ти одр -
жан је ко ме мо ра тив ни скуп у
дво ра ни Кул тур ног цен тра Пан -
че ва. Од Зо ра на Ро та ра су се
при год ним ре чи ма опро сти ли
глу мац Ми ро слав Жу жић, ње -
гов син, град ски већ ник за кул -
ту ру и омла ди ну Не ма ња Ро -
тар и бив ши ди рек тор Исто -
риј ског ар хи ва Пан че во Ми -
лан Јак шић.

На кон што су при сут ни ода -
ли по част Зо ра ну Ро та ру, Ми -
ро слав Жу жић је про чи тао ње -
го ву би о гра фи ју.

– Зо ран Ро тар је ро ђен у Ку -
ли, 17. ја ну а ра 1946. го ди не. У
род ном ме сту за вр ша ва основ -
ну шко лу, а у Пан че ву Гим на -
зи ју „Урош Пре дић”. Пр ви сте -
пен пра ва сти че на Уни вер зи -
те ту у Бе о гра ду. За по шља ва се
пр во у Ко му нал цу, по том у За -
во ду за за по шља ва ње, да би нај -
ве ћи део рад ног ве ка про вео у
Кул тур ном цен тру Пан че ва, ко -

ји је и во дио као ди рек тор, кра -
јем осам де се тих и по чет ком
де ве де се тих го ди на про шлог
ве ка. Мно ги на ши су гра ђа ни,
али и струч ња ци сма тра ју да
су баш те го ди не би ле злат ни
пе ри од ове уста но ве. То ком ак -
ци је „Нај бо љи кул тур ни цен -
тар у зе мљи”, ко ју је Ра дио Бе -
о град 202 спро вео 1992. го ди -
не на те ри то ри ји чи та ве Ср би -
је, пан че вач ки Кул тур ни цен -
тар би ва про гла шен нај у спе -
шни јим.

То ком ра да у Кул тур ном цен -
тру Пан че ва по кре ће Би је на ле
ју го сло вен ске скулп ту ре, за јед -
но са Све тла ном Мла де нов и
Ми лен ком Пр вач ким, осни ва
„Пан че вач ки гу дач ки квар тет”
за јед но са Ер не стом Кру ме сом.
У са рад њи с „Ју го кон цер том”
из Бе о гра да до во ди нај ве ћа име -
на свет ске умет нич ке му зи ке,
ме ђу ко ји ма су би ли пи ја ни -
сти Иво По го ре лић и Алек сан -
дар Сло бо дја ник.

Све срд но по ма же и раз вој
мла дих та ле на та гра да Пан че -
ва, ме ђу ко ји ма су пи ја ни сти
Иван Ди нић, Ма ри на Ар се ни -
је вић и кла ри не ти ста Ог њен
По по вић. Уте ме љу је „Пан че -
вач ки те а тар” и пра ви ко про -
дук циј ске пред ста ве с Ју го сло -
вен ским драм ским по зо ри -
штем. То су пред ста ве: „На род -
ни по сла ник” и „Ка ба ре 011”.
Ни ка да у сво јој исто ри ји ово
чу ве но бе о град ско по зо ри ште
ни је пре то га пра ви ло ова кве
про јек те с не ким дру гим по зо -
ри штем или уста но вом кул ту -
ре у зе мљи.

Ро тар фор ми ра и пан че вач -
ку лут кар ску сце ну. Осни ва там -
бу ра шки ор ке стар „Ба нат ски



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ голф 3 бензинац,
1.6, очуван, петора врата, ли-
музина. 064/000-55-39.
(270245)

ПРОДАЈЕМ голф 1.3, са пли-
ном, нова боца или делови.
066/322-780. (270444)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002, пето-
ра врата, 190.000 км, у првој
боји, фул опрема, на име.
064/587-50-24. (270366)

ГОЛФ 4, 1.4, 2001, децембар,
петора врата, фул опрема, у
првој боји, на име. 064/130-
36-02. (1270366)

ПРОДАЈЕМ пасата караван,
турбо дизел, 1986. годиште,
регистрован, 350 евра.
063/845-18-09. (270402)

РЕНО твинго 2002, регистро-
ван до септембра 2019, хит-
но, одлазак у иностранство.
064/461-38-39. (270129)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ опел
зафиру, 2002. годиште, сре-
ђена, регистрована, 2.000
евра. 063/233-440. (270528)

ПРОДАЈЕМ скутер логија
фантом, 2008. годиште, 49
цм. 064/445-47-50. (270516)

ПАНДА 1.2, 8 В, 2005, фул
опрема, у првој боји, 147.000
км, на име. 064/587-50-24.
(270366)

ДАЧИЈА логан, теретни, 1.4,
2009, атестиран плин.
064/587-50-24. (270366)

РЕНО кангу, путнички, 2007,
регистрован до 28. септем-
бра 2019, стање одлично, це-
на договор. 013/672-590,
063/766-59-18. (270262)

ПРОДАЈЕМ ладу самару,
2000. годиште, 300 евра.
060/066-13-05. (270523)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 1.000 евра.
064/230-52-21, 063/892-08-
25. (1270258)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05.
(270206)

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање
небитно, до 1.500 евра.
063/165-83-75. (270206)

ИЗДАЈЕМ подземну гаражу,
строги центар Панчева, Вој-
воде Петра Бојовића 3, на
дужи период. 064/348-05-68
(269983)

ПРОДАЈЕМ укњижену гара-
жу на Котежу 2, на углу, код
Пиваре. 063/354-221.
(270277)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на
Котежу 1 и Котежу 2.
063/122-55-22. (270301)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Содари.
069/369-69-93. (270409)

ГАРАЖУ, магацин издајем,
30 квм, струја, грејање гра-
тис, Тесла. 061/225-16-43.
(270427)

СЕРВИС телевизора, дигитал-
них пријемника, монитора,
даљинских. „Плус”, Д. Туцо-
вића 28. 353-463, 063/877-
38-21. (4793)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм, дијапозитиве и све врсте
видео-касета квалитетно пре-
снимавам на дигиталне ме-
дије. 063/288-278, 013/343-
563. (270269)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер,
замрзивач и половни делови
од веш-машина. Тел.
013/252-05-10, 063/703-76-
07. (270416)

ПРАСИЋИ и јагањци на про-
дају, вршим печење на дрва-
ражањ. Повољно. 064/997-
79-09. (269135)

МАНГУЛИЦЕ, 250 динара,
може полутка, јарићи 300
динара, обрађени. 062/167-
16-81. (269401)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 4,5 кв.
Тел. 064/226-07-50. (270225)

ПРОДАЈЕМ бутик se cond

hand комплетно опремљен,

разрађен. Ослобођења 10-а.

062/279-198. (270077)

ПРОДАЈЕМ машину за изра-

ду папирних џакова, купци и

обука обезбеђени. 064/424-

95-10. (270166)

СВИЊСКЕ полутке, прасићи,

могућност клања, кућна до-

става, повољно. 065/614-74-

40. (27009)

НА ПРОДАЈУ нова тучана

пећ камин „суслер”. Тел.

013/258-04-67. (269971)

ПРОДАЈЕМ меснате товне

свиње, клање, достава.

063/812-36-04, 062/691-205.

(270221)

ПРОДАЈЕМ меснате прасиће,

клање, достава. 063/812-36-

04, 062/691-205. (270221)

УМАТИЧЕНО осемењена ју-

ница, уматичено женско теле

и прасићи. 066/354-791.

(270226)

ПРОДАЈЕМ ловачку пушку

иж 12, руска, лицу са дозво-

лом. Тел. 063/185-22-74.

(270247)

ПРОДАЈЕМ судоперу са рад-

ним делом и апарат за воду,

повољно. 061/110-98-10.

(270287)

МАНГУЛИЦЕ на продају од

80 до 200 кг, 160 динара, но-

ве черупаљке са мотором и

без, повољно. 064/552-59-49.

(270297)

ОРМАР душек, комода, кауч,

цептер посуђе, нерце, нутри-

ја бунде. 065/353-07-57.

(270315)

БУКВА, багрем, храст.

063/364-310. „To pli na MMA”

(270320)

ПРОДАЈЕМ шиваћу машину

багат и 5 кг. Перја. 063/749-

35-55. (270306)

ПРОДАЈЕМ металне подупи-

раче, цеви за скелу, дизалицу

врабац – трофазну. 066/322-

780. (270444)

ДЕБЕЛЕ свиње и прасићи на

продају. Тел. 061/286-41-00.

(270448)

ШПОРЕТ, плин-струја, мања
веш-машина, замрзивач сан-
дучар 310 литара, судо-ма-
шина, фрижидер, угаона гар-
нитура, комоде, ципеларник,
брачни душек, столице, гре-
јалица. Тел. 063/861-82-66.
(270449)

НА ПРОДАЈУ свињске полут-
ке. 013/632-145, 060/500-30-
91. (270425)

РАСПРОДАЈА кућних ствари,
телевизор, тепих, лустер, сто-
чић. 062/847-13-62. (270430)

ПРОДАЈЕМ судопере и котао
дакон 45 кв. 371-274,
064/176-88-52. 270322)

ПРОДАЈА нових столица од
1.600, столова од 4.500.
060/600-14-52. (2703535)

КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, нови, мебл по жељи.
060/600-14-52. (270335)

ПРОДАЈЕМ преостала дрва –
црвена врбас и топола и ме-
шана цепана у џаковима од
50 кг. 061/150-03-68.
(270397)

ПРОДАЈЕМ ручна колица за
транспорт, на спрат. Тел.
066/362-597. (270403)

НА ПРОДАЈУ свиње око 180
кг и јарићи. Тел. 065/961-92-
14. (270351)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи 2, 3, 4 и 6 кв, достава,
монтажа, гаранција. 335-930,
063/705-18-18. (270338)

ПРОДАЈЕМ стару циглу, цреп
и грађу. 064/648-24-51.
(270373)

ПРОДАЈЕМ праву гушчију
маст, комбиновани фрижи-
дер, нов дечји креветац, ко-
мода. 060/143-62-10.
(270398)

ПРОДАЈЕМ преостала дрва –
црвена врба и топола.
061/639-66-58. (270397)

ПРОДАЈЕМ кратку бунду од
нерца бр. 42. Тел. 066/362-
597. (270403)

ПРОДАЈЕМ компјутер, цена
4.000 динара. Тел. 066/362-
597. (270403)

ДВА добра телевизора полов-
на, пећ на чврсто гориво „ал-
фа” камин. 064/187-20-13.
(270459)

ПРОДАЈЕМ четири добре
зимске гуме са фелнама,
175/65/14. 064/212-52-52.
(270460)

БАЛИРАНА детелина, слама,
прасад, јагњад на продају.
Мића. 064/303-28-68.
(270562)

КРУЊАЧ, прекрупач, метал-
ни, дрвени кревет, ципелар-
ник, писаћи сто, лавабо, су-
доперу, елементи кухињски,
шиваћа машина, жалузине.
064/139-04-48. (270457)

КОМБИНОВАНИ фрижидер
зануси, 320 литара, у одлич-
ном стању. 064/163-57-59.
(270520)

КУПУЈЕМ исправне и неис-
правне ТА пећи, свих кв, до-
лазак одмах, добро плаћам.
061/641-30-36. (270490)

ПРОДАЈЕМ судоперу и оста-
ле кухињске елементе, судо-
пера нова 3.000 динара. 371-
568, к063/773-45-97.
(270480)

ТА ПЕЋИ , четири комада,
потпуно сређене за сезону од
2.5  и 3.5 кв, елиндове са точ-
кићима, могућа достава уз
договор. 062/851-79-15.
(270478)

ПРОДАЈЕМ бицикли, четво-
рокрилни прозор, пећ на др-
ва поклањам две фотеље.
013/344-905. (270485)

НА ПРОДАЈУ: ормани, ТА
пећ, шпорет на дрва, крека,
душеци, витрина, двоседи,
кревети, фрижидер, веш-ма-
шина, намештај Бошњачки,
кухињски радни део, мојца
фотеља. 064/155-38-13.
(270534)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац, пен-
кала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (270249)

КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, старо перје,
гвожђе, акумулаторе, бакар.
066/900-79-04. (270256)

КУПУЈЕМО гвожђе, веш-ма-
шине, фрижидере, замрзива-
че, акумулаторе, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (270282)

КУПУЈЕМ исправне и неис-
правне ТА пећи, старо перје.
062/148-49-94. (270455)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове, ста-
ри новац, стрипове, сифон
флаше, старо покућство.
335-930, 063/705-18-18.
(270330)

КУПУЈЕМ ТА пећи свих вели-
чина, исправност небитна.
335-930, 063/705-18-18.
(270338)

КУПУЈЕМО секундарну сиро-
вину, гвожђе, лимове, веш-
мађшине, замрзиваче, теле-
визоре, шпорете, долазим.
061/322-04-94. (270450)

КУПУЈЕМ исправне и неис-
правне ТА пећи, долазак.
061/149-38-93. (270450)

КУПУЈЕМО обојене метале,
алуминијум, акумулаторе,
веш-машине, замрзиваче и
све остало. 061/206-26-124.
(270450)

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,
бакар, месинг, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче, те-
левизоре, долазим. 061/321-
77-93. (2170450)

КУПУЈЕМ електронски отпад,
фрижидере, шпорете, маши-
не, телевизоре, повољно, до-
лазим. 061/224-48-09.
(270529)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стрели-
шту, повољно. 066/937-00-13
(СМС)

ПРОДАЈЕМ плац на Куде-
љарцу. 062/976-85-76.
(269117)

КУЋА са поткровљем, посе-
бан улаз, 150 квм, Старчево,
радничко насеље. 063/828-
61-46, 064/276-09-58.
(269332)

МРАМОРАК, хитна продаја
или замена комфорне куће.
069/255-87-86. (269550)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 95 квм,
подрум, гаража, шупа
(огрев), 3 ара. 064/407-73-
77, 063/850-97-19. (и)

ПЛАЦ, повољно, код Родића,
8 ари, са воћем, водом, огра-
ђен оградом и бетонским
плочама. 064/223-83-50.
(269886)

КУЋА, укњижена, помоћне
просторије, плац 12 ари, усе-
љиво, Старчево. 065/262-40-
30. (270006)

ПРОДАЈЕМ плац у Сокоба-
њи, дозвољена градња, вода,
телефон, струја. 062/272-
801. (270053)

НА ПРОДАЈУ салаш – 3 хек-
тара земље уз асфалт.
066/354-791. (270226)

ПРОДАЈЕМ кућу 55 квм, ста-
ра Миса, са помоћним објек-
тима или мењам за стан, по-
вољно. 064/209-67-54.
(270220)

ЦАРА ЛАЗАРА, квалитетна,
140 квм, 4.5 ара, 82.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(270421)

ПОЧЕТАК Кудељарца, лепа
кућа, 120 квм, 2.3 ара,
50.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (270421)

ЦЕНТАР, повољно кућа за
бизнис, 500 квм, 10 ари, ква-
литетно, 140.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(270421)

ОМОЉИЦА, новија усељива,
100 квм, грејање, 5.5 ари,
25.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (270421)

АГЕНЦИЈА „Тесла некретни-
не” . (238), 064/668-89-15.
(270376)

ПРОДАЈЕМ кућу на укњиже-
ном плацу од 445 квм, Стре-
лиште. 064/119-04-31.
(250434)

КАРАУЛА, нова кућа 86 квм,
укњижена, власник, 48.000
евра. 065/258-87-77.
(270437)

СТРЕЛИШТЕ, викендица 30
квм, 12 ари, хитно, 16.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(270451)

КУЋА, почетак Кудељарца,
150 квм, 5 ара, одлична,
75.000.  (300), „Чурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(270453)

СТАРА МИСА, старија кукћа,
80 квм, 3,3 ара, 17.000.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (270456)

ПРОДАЈЕМ на баваништан-
ском путу 7 ари, вода, струја.
060/700-50-72, 063/163-97-
17. (269703)

КАЧАРЕВО, кућа усељива,
100 квм, 11 ари плаца, услов-
на за живот у њој. 064/172-
86-12. (2703059

КУЋА, изузетно лепа, ком-
форна 4.5 ара, близу центра,
130 квм. 062/207-004.
(270321)

ШИРИ ЦЕНТАР, 120 квм, 3
ара, колски улаз, 70.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (270324)

УЖИ ЦЕНТАР, 300 квм, ЕТ,
нова, као у филму, 5 ари,
135.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (270324)

ПРИЗЕМЉЕ куће, 2 стана,
хитно, Стрелиште, само
26.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4793)

ЗЛАТИБОР, апартман, нов,
одмах усељив, прелепа лока-
ција, Владимировац, 15 ари,
40 квм, 10.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.  (4793)

КУЋЕ, Горњи град, ПР, I, ПК,
ова, 8-93 ара, хитно; Стрели-
ште, ПР + спрат, хитно. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4793)

ЈАБУЧКИ пут, 4 ара, грађе-
вински плац, 17 х 24 м.
069/213-97-37. (270342)

НА ПРОДАЈУ два ланца зе-
мље, мали Надел. 064/447-
53-97. (270356)

ДВА грађевинска плаца по 5
ари, укњижена, ограђена.
Тел. 064/421-02-71. (270349)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КАЧАРЕВО, новија кућа, две
етаже, може замена за стан.
(188), „Una Dal li”,  064/875-
01-88. (270352)

ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „Una Dal -
li”,  064/875-01-88. (270352)

МИСА, три етаже, ЕГ, 68.000;
Тесла, 160, ЕГ, 70.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(270385)

КУЋА, 90 квм, са помоћним
објектима, озакоњена, укњи-
жена, плац са припадајућим
грађевинским земљиштем
57,61 ара. 060/484-58-07.
(270390)

КУЋА, Стрелиште, 53 квм +
помоћне просторије 27 квм,
легализовано, на 3 ара,
22.000 евра. 063/771-42-24.
(270391)

ВОЋЊАК, 18 ари, Кудељар-
ски насип. Сређен и уређен,
1/1. 063/472-669. (270395)

НОВА МИСА, три етаже, 6 х
10, изворно, 56.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(270404)

ТЕСЛА, Стевана Шупљикца,
трособна, 4.8 ари, 39.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-66-
58. (270404)

ДОЊИ ГРАД, 60 квм, трособ-
на на 2.5 ара, гаража,
23.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (270404)

ПРОДАЈЕМ викендицу сад
воћњаком на Јабучком путу,
за све информације позовите
062/395-953. (270407)

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

ЦЕНТАР, салонска, 5 ари,
120.000; кућа на 6.8 ари, за
рушење, 68.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4793)

КУЋА, Омољица, 70 квм, усе-
љива, помоћни објекти, 6.5
ари плац. 064/961-00-70.
(270467)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под воћем.
064/113-47-76. (270475)

ГОРЊИ ГРАД, 80 квм, 3 ара,
гас, добар објекат, 52.000,
договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 3456-392.
(270498)

ОМОЉИЦА, плац са објек-
том – струја, вода, власник.
064/260-05-34. (270527)

ПРПОДАЈЕМ део куће, при-
земље 108 квм + гаража и
подрум, нова Миса, добра
локација, договор. 060/615-
00-13. (270502)

ПЛАЦ на Кудељарцу, Власин-
ска 33, струја, вода, легали-
зовано. Тел. 064/387-84-31.
(570514)

ЈАБУКА, продаје се један
хектар земље, повољно. Тел.
063/173-23-84. (270522)

ЈАБУКА, двособна, 64 квм, 4
ара плаца, чврста градња,
20.000. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (270524)

НОВА МИСА, код надвожња-
ка, 70 квм, 5 ари , 37.000, до-
говор. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(270524)

КУПУЈЕМ старију кућу у цен-
тру. Пожељно у Улици Мак-
сима Горког. 064/668-97-86.
(270077)

КУПУЈЕМ кућу у Качареву.
064/369-47-02. (270382)

МИСА, 30 квм, нов, 12.500,
70 квм + двориште, 22.500.
063/377-835. (268423)

СТАН, први спрат, 98 квм,
укњижен, сређен + гаража +
велики подрум. 064/422-42-
63. (269681)

У САМАЧКОМ продајем на-
мештену гарсоњеру, IV
спрат, 18 квм. 065/353-07-57.
(270045)

ПРОДАЈЕМ дуплекс у ново-
градњи, 110 квм, II спрат, В.
П. Бојовића 17-а. 063/712-
62-84. (270303)

СТАН, 70 квм, у новоградњи,
у Моше Пијаде 54. 064/276-
04-08. (270270)

ЦЕНТАР, новоградња, 47
квм, II спрат, лифт, паркинг,
гаража, 14 квм, гас, власник,
укњижен. 063/449-798.
(270272)

НОВ СТАН, 40 квм, на првом
спрату, у центру, ЕГ.
063/716-48-68. (270309)

СОДАРА, двоипособан, 7у5
квм, ЦГ, V без већих улагања,
42.000. 063/836-23-83, „Трем
01” (679). (270324)

ВОЈНЕ ЗГРАДЕ, троипосо-
бан, 83 квм, ЦГ, V, лифт,
52.000. 063/836-23-83, „Трем
01” (679). (270324)

СТРЕЛИШТЕ, 40 квм, једнои-
пособан, 21.000; 103 квм,
трособан, 42.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-99-
20. (270379)

ШИРИ центар, 39 квм, ТА,
улични део, усељив, укњи-
жен, 14.000. 063/836-23-83,
„Трем 01” (679). (270324)

ТРОСОБАН, стара Миса, пр-
ви спрат, укњижен, усељив
одмах, 78 + 12 квм, повољно.
„Дива”, 345-534, 064/246-05-
71. (270355)
ДВОСОБАН, ЦГ, Содара, I
спрат, усељив одмах. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(270355)

ДВОСОБАН, ЦГ, 58 квм, 6
квм тераса, Котеж 2, ВП.
Агенција „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (270355)

СИНЂЕЛИЋЕВО насеље, дво-
собан, 61 квм, II,  ЦГ гас.
(188), Una Dal li”, 064/255-87-
50. (270352)

НОВА МИСА, двоипособан,
88 квм, III, 28.000. (188),
Una Dal li”, 064/255-87-50.
(270352)

ТЕСЛА, новоградња, I, 50
квм, етажно грејање, лифт,
42.000. (188), Una Dal li”,
064/255-87-50.(270352)

КОТЕЖ 1, леп двособан, 62
квм, III, ЦГ, 37.000. (188),
Una Dal li”, 064/255-87-
50.(270352)

ДВОИПОСОБАН, ЦГ, две те-
расе, Содара, Котеж. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(270355)

ТРОСОБАН, Миса, II, 74,
31.000; једноипособан, Мар-
гита, I, тераса, 28.000, гара-
жа. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4793)

ДВОИПОСОБАН, шири цен-
тар, приземље, староградња,
само 25.500, Маргита, ПР,
нов, 64 квм, укњижен. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4793)

МИСА, дуплекс, 42 квм,
21.000; Тесла, I, 36, сређен,
29.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4793)

ГАРСОЊЕРЕ, Самачки, сре-
ђена, хитно, Тесла, I, преле-
па, договор. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.   (4793)

ЈЕДНОСОБНИ, Тип Станко, I,
16.500; Миса, I, 35, 19.500.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (4793)

КОТЕЖ, 65 квм, двоипосо-
бан, 42.000; 57 квм, двосо-
бан, 28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(270379)

ОМОЉИЦА, центар, једнои-
пособан стан, плац код бање,
7.6 ари. 064/021-19-31.  (и)

ЦЕНТАР, 2.0, ЕГ, 55, 30.000,
улично, 34, 15.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (4793)

МИСА, 2.0, I, 28, ЕГ, Тесла,
до улице, одлично, 25.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(4793)

ДВОИПОСОБНИ, 64 квм,
строги центар. 063/172-50-
19. (270394)

ПРОДАЈЕМ или мењам двои-
пособан стан у Банатском
Карловцу за стан у Панчеву.
Тел. 066/362-597. (270403)

ТЕСЛА, двособан, 53 квм, IV,
сређен, ТА, 26.500. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(270404)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан, 38
квм, ТА, III, 22.000. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(270404)

СТРЕЛИШТЕ, три мање собе,
ЦГ, ВП, 44 квм, 23.500. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(270404)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, I,
ЦГ, 57 квм, леп распоред,
31.500. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (270404)

СТРЕЛИШТЕ, мањи двоипо-
собан, приземље, ЦГ, 44 квм,
23.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (270404)

НОВА МИСА, одличан једно-
ипособан, 44 квм, II, ТА,
25.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (270404)

ШИРИ ЦЕНТАР, дворишни,
40 квм, реновиран, одличан,
17.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (270404)

ТЕСЛА, двособан, 61 квм,
VII, ЦГ, светао, 29.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(270404)

ЦЕНТАР, намештена одлична
гарсоњера, III, 20 квм,
16.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (270404)

ЦЕНТАР, двособан, ЦГ, XII,
54 квм, добар распоред, те-
раса, 31.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (270404)

СТРОГИ центар, мањи двосо-
бан, 45 квм, VI, CG, сређен,
двострано оријентисан,
37.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (270419)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52
квм, II, ЦГ, леп, усељив,
29.500, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (270419)

МИСА, двособан, 50 квм, I,
TA, 25.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(270419)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
45 квм, ВП, ЦГ, леп, 27.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (270419)

СТРОГИ центар, лукс тросо-
бан стан, 72 квм, III, ЦГ,
лифт, изузетан, 70.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (270419)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 65
квм, III, ЦГ, одличан, 42.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (270419)

АГЕНЦИЈА „Тесла некретни-
не” . (238), 064/668-89-15.
(270376)

КОТЕЖ, 52 квм, мањи двосо-
бан, коректан, 31.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00. (270451)

СОДАРА, 55 квм, двособан,
хитно, 31.000, лифт, ЦГ. „Го-
ца”, 063/899-77-00. (270451)

ШИРИ центар, 32 квм, једно-
ипособан, хитно, 19.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00. (270451)

МАРГИТА, једнособан, II, 32
квм, гас, ПВЦ, 25.000, дого-
вор. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (270456)

063/800-44-30. (270456)

СОДАРА, двособан, III, 53
квм, ЦГ, 31.000. (353), „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-44-
30. (270456)

ПАНЧЕВО, Содара, Савска
10/11, без посредника, вла-
сник, екстра стан, без улага-
ња, III спрат, ЦГ, лифт, 56
квм, одмах усељив. 063/637-
673.  (270503)

НОВА МИСА, једноипосо-
бан, II, 46 квм, ТА, усељив,
19.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(270456)

СОДАРА, двособан, II, 52
квм, ТА, усељив, 30.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (270456)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 64
квм, IV, ЦГ, лифт, 31.000.
(300), „Чурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (270453)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 57
квм, IV, ЦГ, одличан, 33.000.
(300), „Чурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (270453)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
квм, II, ЦГ, тераса, ПВЦ,
29.000. (300), „Чурчић”, 362-
816, 063/803-10-52. (270453)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, ПВЦ, 28.500. (353),
„Премиер”, 352-489,

НОВА МИСА, нов стан 47
квм, приземље са двори-
штем, 26.000. (300), „Чур-
чић”, 362-816, 063/803-10-
52. (270453)

НОВА МИСА, новији четво-
рособан, 111 квм, у призе-
мљу, са двориштем, 50.000.
(300), „Чурчић”,  063/803-10-
52. (270453)

ПРОДАЈЕМ дуплекс у центру
Панчева, 27.000 евра или ме-
њам за стан у Ковину или
Смедереву. Тел. 060/674-10-
39. (270469)

ПРОДАЈЕМ дуплекс на Миси,
са етажним грејањем. Горан,
063/840-25-82. (270471)

КОТЕЖ 1, двособан стан, 57
квм + 7 квм, ЦГ, II, комплет-
но реновиран, власник.
063/164-61-70. (270484)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (270489)

ДВОСОБАН, 54 квм, Ж. Зре-
њанина 18, 40.000, договор.
Тел. 063/771-18-49. (270491)

ТРОСОБАН стан на Тесли,
ЦГ, IV спрат. 013/331-079.
(270497)

КОТЕЖ 2, 77 квм, V 42.000
евра, договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(270498)

ТЕСЛА, 79 квм, III, ЦГ, рено-
виран, 50.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(270498)

ТЕСЛА, 43 квм, ЦГ, III, рено-
виран, 28.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(270498)

ТЕСЛА, 53 квм, ТА, III, добро
стање, 33.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-62-
67, 346-392. (270498)

СТРЕЛИШТЕ, 58 квм, ЦГ, V,
30.000, договор. (242), „Ква-
рт”, 064/125-62-67, 346-392.
(270498)

КОТЕЖ 1, 25 квм, ЦГ, рено-
виран, намештен, 20.000.
(242), „Кварт”, 064/125-62-
67, 346-392. (270498)

ТЕСЛА, 58 квм, III, ЦГ,
37.000, договор. (242), „Ква-
рт”, 064/125-62-67, 346-392.
(270498)

ТЕСЛА, двоипособан, IV
спрат, ТА, 28.000; троипосо-
бан, IV спрат, ЦГ, 50.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4793)

СТРОГИ центар, 53 квм, ре-
новиран, четврти спрат, ЦГ,
36.000. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(270524)

СОДАРА, двособан, 52 квм,
пети спрат, лифт, 32.000, до-
говор. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (270524)

ТЕСЛА, трособан, 67 квм,
други спрат, ТА грејање,
36.000, договор. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-55-
74. (270524)

ЦЕНТАР Стрелишта, тросо-
бан, 78 квм, трећи спрат,
44.000. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (270524)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 квм,
први спрат, ЦГ, 29.000 дого-
вор. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (270524)

ТЕСЛА, двособан, 55 квм, III,
реновиран, власник, без по-
средника. 064/163-57-59.
(270520)

КОТЕЖ 2, двоипособан, III
спрат, 41.000; Содара, двои-
пособан, 75 квм, ЦГ, V спрат,
42.000.  „Лајф”, 061/662-91-
48. (4793)

КУПУЈЕМ стан до 60 квм, ши-
ри центар, лифт, лично. Ми-
лош, 065/812-15-12.
(270194)

КУПУЈЕМ једнособан/двосо-
бан стан за реновирање, ис-
плата одмах. 064/206-55-74,
013/362-207. (270524)

КУПУЈЕМО стан од 50 квм,
ниже спратности, насеље
Стрелиште, Тесла, шири цен-
тар, до 25.000 евра. (926),
„Купола”. 065/328-66-94.
(270281)

АГЕНЦИЈА „Тесла некретни-
не” (238), 064/668-89-15,
тражи станове на добрим ло-
кацијама. Брза исплата.
(270376)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Содари, делимично наме-
штен, трећи спрат. 063/217-
151. (270233)

ИЗДАЈЕМ 28 квм, самцу, не-
пушачу. Центар. 060/752-22-
28. (270244)

ИЗДАЈЕМ озбиљној породи-
ци двособан полунамештен,
може празан стан, Спортски
центар, нова Миса. 064/363-
60-08. (270065)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на Содари, 120 евра.
064/878-02-07. (270243)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан у згради, без грејања,
Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (270252)

ДВОСОБАН СТАН, 50 квм,
Котеж 1, Војвођански буле-
вар 2, 100 евра, намештен.
602-106. (1270268)

ИЗДАЈЕМ собу са заједнич-
ком употребом кухиње и ку-
патила. 060/031-07-26.
(270292)

ЦЕНТАР, двособан, 55 квм,
ненамештен, грејање, теле-
фон, клима, кабловска.
064/354-69-01. (270358)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА



ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА  

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА УРЕЕ  
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА   
Цена: 90 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ 
(детектовање скривеног крварења из дигестивног
тракта)

Цена: 450 динара
ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 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
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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)

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)
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ 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”



ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Са-
мачком хотелу. 061/635-
24-49. (270296)

ИЗДАЈЕМ комплетно опре-
мљену нову гарсоњеру,
Ослобођења 72, I спрат, ЦГ
по потрошњи.. 064/320-83-
42. (270319)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту са ЦГ. 064/399-27-16.
(270432)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан у
стамбеној згради (ЦГ), на
Миси, близу „Давида”.
069331-82-41, 069/406-00-
44. (270428)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан са грејањем, Ко-
теж, Вршачка. 063/547-
123. (270362)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан код Болнице.
Звати после 17 сати.
060/163-35-95. (270340)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, Котеж 2.
064/271-64-52. (270367)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан са централним
грејањем, на Тесли.
064/393-14-75. (270387)

ИЗНАЈЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру, одмах усељива,
центар, wi/fi, кабловска,
повољно. 065/691-88-23.
(270389)

ПОТРЕБНА гарсоњера или
мањи стан, Тесла или Ко-
теж 1, хитно. 064/233-56-
71. (270396)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру цен-
тар, намештена, 120 евра,
депозит обавезан. 063/862-
10-74. (270413)

СТАН за издавање, једносо-
бан, централно грејање, са-
свим празан, Содара. Тел.
064/142-68-65. (270568)

ИЗДАЈЕМ празан стан на
Миси, 42 квм, са грејањем.
Горан, 063/840-25-82.
/270471)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
приземљу куће са посебним
улазом. Стрелиште. Тел. 362-
442. (270481)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу 2,
са грејањем, одмах усељив.
063/161-95-53. (270408)

СТАН, 35 квм, централно
грејање, Цара Душана 38,.
062/886-56-02, 065/886-56-
02. (270511)

ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву,
68 квм, опремљена, засебна,
у центру. 064/305-80-73.
(270535)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, Маргита. 064/187-
20-13. (270459)

ИЗДАЈЕМО кућу у Маргити.
352-114. (270505)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Миси код цркве. Тел.
063/481-642. (270488)

ИЗДАЈЕМ вишенаменски ло-
кал 21 квм, приземље, згра-
да, Карађорђева. 064/886-
75-23. (270473)

ПРОДАЈЕМ повољно разра-
ђен локал 18 квм, 13.000
евра, центар „Динамо”, хит-
но. 013/315-707. (269711)

ИЗДАЈЕМ локал, Цара Ду-
шана 2. 063/725-71-70.
(270429)

ИЗДАЈЕМ локал у два нивоа,
од 80 квм, погодан за канце-
ларије, играонице, школе, на
коришћење. Дајемо и канце-
ларијски намештај, 230 евра.
063/712-62-84. (270303)

ИЗДАЈЕМ локал у центру 68
квм + магацин 40 квм, Браће
Јовановић 55, 064/163-59-33
(СМС)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ два локала
на јабучком путу, 170 квм, 75
квм, вибер. 004176 4250302.
(268313)

ПРОДАЈЕМ локал са кућом,
Новосељански пут 113. Тел.
063/838-33-97.

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, у
центру Панчева. 060/333-52-
61. (269767)

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, у
центру Панчева. 060/333-52-
61. (270310)

ИЗДАЈЕМ локал продавницу,
преко пута Аутобуске стани-
це, Ослобођења 2. 063/288-
975. (270304)

ЛОКАЛ нов, 18 квм, 14.000,
центар, 70 квм, 70.000, дого-
вор. „Гоца”, 063/899-77-00.
(270451)

ИЗДАЈЕМ локале 15 и 30
квм, у пролазу, Војводе Пут-
ника 29.  063/278-250.
(270326)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (270359)

ИЗДАЈЕМ локал у центру, 60
квм. Тел. 352-394, 061/178-
97-40. (ф)
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ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, код
Аутобуске станице. 352-105.
(270423)

ПРОДАЈЕМ или издајем по-
словну зграду 12.650 квм, 10
ари плаца. 060/312-90-00.
(270433)

ИЗДАЈЕМ локал у центру, 10
квм. 064/888-42-51. (270313)

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, и ви-
ше канцеларијских простора.
„Звезда”, Стевана Шупљикца
88. 063/278-250. (270326)

ИЗДАЈЕМ локал у центру 210
квм и 2 км од центра, 450
квм. 060/312-90-00. (270433)

ИЗДАЈЕМ пословни простор,
продајни салон, центар 150
квм. 063/389-972. (270476)

ИЗДАЈЕМ локал у Цара Ла-
зара 3. 064/867-48-43.
(270479)

„WE I FERT DI STRI BU CI JA PI -
ĆA” потребни возачи Б и Ц
категорије и физички радни-
ци. 062/446-285 (270078)

ПОТРЕБНИ радник/ца,за рад
у трговини, звати после 17
сати. Контакт телефон
063/362-270 (СМС)
ДОМАЋЕМ дечјем бренду
потребне кројачице за шиве-
ње купаћих костима.Треба да
имају своју машину и иску-
ство у раду са паспулом и
растегљивим материјалима.
Контакт: Марија, 064/112-
76-83 (СМС)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ – потреб-
не раднице за рад у кухињи и
за роштиљем. 063/897-55-04.
(269216)
ПОТРЕБНО особље за прода-
ју, у пекари. CV слати на
mail: pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (269837)

ПОТРЕБНЕ раднице или рад-
ник за рад у маркетима
„Бомбончић”. За све инфор-
мације звати на 064/138-07-
27. (4793)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу флаје-
ра. 064/241-45-14. (269876)

ПОТРЕБНА жена за чување
девојчице од четири године.
064/003-40-09. (270246)

ПОТРЕБНЕ раднице за пече-
ње меса на роштиљу „Идеал”,
063/855-65-56, 062/826-65-
02. (269948)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
Маркету „Идеал”, 063/855-
65-56, 062/826-65-02.
(269948)

RE STO RA NU „Royal” у Авив
парку потребни радници.
063/216-788. (269985)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер. Тел. 013/316-505,
064/134-62-62. (270209)

ПОТРЕБНА конобарица за
пуно радно време. Caf fe Pi -
cas so. 065/504-91-07,
065/504-91-09. (270273)

ПОТРЕБАН радник за рад у
трафици, трећа смена.
064/163-59-33 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е кате-
горије, за унутрашњи тран-
спорт, за стални радни однос.
062/850-00-82. (270283)

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије за паковање и дистрибу-
цију штампе. 069/867-72-07.
(270275)

ПОТРЕБАН помоћни радник
у кухињи, Ресторан „Звезда”,
Стевана Шупљикца 88.
063/372-392. (270334)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е кате-
горије. Обавезно да има АДР
и ТАХО картицу. 062/102-77-
00. (270330)

ПОТРЕБНА радница за рад у
трафици. 064/462-12-61.
(270368)

ПОТРЕБАН ауто-механичар
за рад у ауто-сервису. Тел.
061/265-94-45. (270510)

ПОТРЕБАН млађи помоћни
радник, на обуци ауто-лима-
рије и фарбарије. 066/908-
66-58. 270381)

ПОТРЕБНА радница кине-
ском ресторану „MenyQ”, од
17 до 22 сата. 013/352-783.
(27041)
CAF FE FLA MIN GO тражи де-
војку за рад, са искуством
(слободни дан). 069/364-10-
04. (270511)
БИФЕУ „Звоно” Зелена пија-
ца, потребан радник/ца од 9
до 14 сати, исплата дневно.
064/144-80-16. (270490)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан
возач. 063/820-87-61.
(270512)

СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа наме-
штаја, паковање и заштита
ствари, одношење непотреб-
них ствари са радницима и
без њих, 00-24 сата. 064/047-
55-55. (270519)

ПОТРЕБНИ радници за гра-
ђевинску лимарију, Висински
радови. Лимарија „Бобан”.
063/663-464. (270525)
ПОТРЕБАН радник за рад у
киоску у центру. 064/213-10-
49, 065/205-10-52. (270474)
ПОТРЕБНА радница за рад у
СТР „Сњежана”. 063/833-29-
88. (270518)

ПОТРЕБНА конобарица за
кафић на Стрелишту.
060/362-22-21, 060/362-22-
26. (270441)

ПОТРЕБАН радник за рад у
ауто-перионици. Тел.
064/646-66-10. (ф)

ПОТРЕБНА жена за чување
старије женске особе на Ми-
си. 061/655-02-60. 

ПОМОЋ и нега старим, боле-
сним, на сат, или по догово-
ру. 063/165-41-00. (270513)

ПОТРЕБАН радник у пекари
са и без искуства. 064/122-
21-56. (270493)

ОРЕМ и култивирам баште.
063/855-92-70. (269900)

ПРОФЕСИОНАЛНО органи-
зовање пословних догађаја
(годишњица фирме, конфе-
ренција за новинаре..). Тел.
061/310-27-81. (269113)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-
ња, одржавање воде, канали-
зације, кабине, славина, бој-
лера, котлића. 063/836-84-76
(269845)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (269845)

ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУЈЕ-
МО ПВЦ, АЛУ и дрвену сто-
ларију, ролетне, сигурносна
врата, стаклорезачке услуге.
060/545-34-04 (270086)

МАТЕМАТИКА, физика, хе-
мија, механика, часови. Тел.
251-19-81, 063/852-22-43.
(270253)

ТВ и сателитске антене, мон-
тажа, дигитализација вашег
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (270276)

КОМБИ превоз робе и мање
селидбе. 069/129-72-71, Ни-
кола. (270257)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846
(270254)
ЧАСОВИ хемије за основце и
средњошколце. 064/907-12-
28. (270291)
ЕЛЕКТРИЧАР, ради нове ин-
сталације, поправља старе,
поправке бојлера, ТА пећи и
остале ел. Уређаје. 060/521-
93-40. (270282)
ВОДОИНСТЛАТЕРСКИ радо-
ви, повољно. 060/689-82-23.
(270290)

АЛУ ПВЦ столарија, комар-
ници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, заме-
на гуртни. 064/181-25-00.
(270280)

ПРИПРЕМАМ домаћу храну.
Све информације на тел.
064/302-99-86. (270285)
КОМПЈУТЕР сервис: поправ-
ка, инсталација нових компо-
ненти, чишћење, брзо, по-
вољно. 060/351-03-54.
(270289)
ДУБИНСКО прање намешта-
ја, тепиха, душека, аутомоби-
ла. Наташа. 361-474,
060/361-47-41, 066/361-474.
(270299)
РАДИМО све физичке посло-
ве, чистимо подруме, таване,
наш превоз. 064/144-37-65.
(270294)
ЕНГЛЕСКИ, италијански, ла-
тински, часови – превођење.
063/730-69-06. (270316) 
СВЕ врсте физикалија, уто-
вар/истовар, селидбе, руше-
ња, разбијање бетона, чи-
шћења, одвоз шута и старог и
непотребног намештаја и
слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (270328)
ПЕДАНТНО спремам станове
и куће. 060/083-05-18.
(270424)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање ста-
нова, пеглање веша. 061/412-
44-50. (270443)=
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало.
Најповољније. 065/361-13-13
(270408)

ЧИСТИМ шут, таване, подру-
ме, купујем старо гвожђе.
061/631-51-46. (270446)
ПРЕВОЗ робе и ствари, се-
лидбе, утовар/истовар, де-
монтажа/монтажа намешта-
ја. Дејан, 061/626-14-50.
(270328)
ВРШИМ превоз шута, чистим
таване, подруме, рушим ста-
ре објекте, повољно. Златко,
06/196-54-56. (270344)
МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних, непокретних. Тел.
061/660-31-84. (270363)
РУСКИ језик, часови свим уз-
растима. 061/149-20-954.
(270380)

АДАПТАЦИЈА и реновирање
станова, кућа, све комплет.
062/179-67-25., (270412)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправ-
ка старих, уградња нових це-
ви, машинска одгушења сани-
тарија. 062/382-394. (270401)
ЧАСОВИ из математике
основцима. 064/489-21-23.
(270293)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 064/157-
20-03. (270339)
НЕГУЈЕМ стара и немоћна
лица, медицинска сестра.
065/207-10-49. (270417)
ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, радимо све послове.
061/321-77-93. (270450)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 24 године
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (270454)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње судопере, купатила, адап-
тације, поправке, замене од-
мах. 013/331-657, 064/495-
77-59. (270371

СТОЛАРСКЕ услуге, кухиње
и плакари по мери, поправ-
ке, преправке. 371-274,
064/176-88-52. (270322)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика и информатика, мо-
гућност месечног плаћања,
професор. Центар, 013/353-
569, 066/405-336, 061/603-
94-94. (270438)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, бетонира-
ње, стиропор, бавалит фаса-
де. 063/865-80-49. (270426)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојле-
ра, шпорета индикаторе, раз-
водних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(270461)
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НЕСТАОНЕСТАО
2. децембра,

између
19 и 20 сати.

Одазива се на
име МАКС. 

Није опасан.

Налазачу следи
награда 200 евра.

Молимо помозите!!!

Јавити на број
060/037-15-85

Хвала пуно!
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УСЛУГЕ

OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost,
zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko
pravne i inspekcijske poslove na osnovu člana 63. stav 2. i
člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. gl. RS”, broj
36/09 i 88/10 i 14/16) objavljuje 

OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva za izdavanje izmenjene integralne do-
zvole za sakupljanje i skladištenje neopasnog otpada, ope-
ratera „BANAT METAL” d.o.o., Industrijsko naselje bb,
Debeljača.

Operater „BANAT METAL” d.o.o. Debeljača, registro-
vano kod APR sa matičnim brojem 20641789 i šifrom pre-
težne delatnosti 4677- Trgovina na veliko otpacima i osta-
cima, podneo je dana 28.11.2018. godine, zahtev za izme-
nu i dopunu integralne dozvole za sakupljanje i skladište-
nje neopasnog otpada, čija realizacija se planira u ulici In-
dustrijsko naselje bb, na kat.par.br. 3644/7 K.O. Debeljača.

Zahtev operatera za izmenu i dopunu integralne dozvole
za skladištenje i tretman neopasnog otpada se odnosi na
dopunu indeksnih brojeva, tako da pored postojećih broje-
va stoje i indeksni brojevi:
• 20 01 01- papir i karton
• 20 01 02- staklo
• 20 01 08- biorazgradivi kuhinjski i otpad iz restorana
• 20 01 10- odeća
• 20 01 11- tekstil
• 20 01 25- jestiva ulja i masti
• 20 01 28- boja, mastila,lepkovi i smole drugačiji od onih

navedenih u 20 01 27
• 20 01 30- deterdženti drugačiji od onih navedenih u 20

01 29
• 20 01 32- lekovi drugačiji od onih navedenih u 20 01 31
• 20 01 34- baterije i akumulatori drugačiji od onih nave-

denih u 20 01 33
• 20 01 36- odbačena električna i elektronska oprema dru-

gačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
• 20 01 38- drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37
• 20 01 39- plastika
• 20 01 40- metali

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 18. 12. 2018.
godine. 

Uvid u podneti zahtev i prateću dokumentaciju može se
izvršiti u Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalnu
delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko pravne i inspekcijske poslove, Ul. Maršala Tita
50, Kovačica, u uslužnom centru, svakog radnog dana u
periodu od 10 do14 sati.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели бр.1678 К.О.Старчево, ул. Партизанска

бб, за изградњу Економског објекта за складиштење

пољопривредних производа, Пр, Вагарска кућа,пР,

Колска вага, Пр, израђен од стране „ ART ROYAL” ,

Панчево, Трг слободе 1, за инвеститоре „ИД КО-

МЕРЦ” д. o.о, Дебељача

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Се-

кретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити на

телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-

мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-

зентације од 7 дана, почев од 07. 12. 2018.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС,

98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ПАНЧЕВА

Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне Ге-

нералног урбанистичког плана Панчева (у даљем

тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 да-

на и то почев од 14. 12. 2018. до 28. 12. 2018. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани

јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,

ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спра-

ту, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9 до

15 сати. Све информације у вези са огласом могу се

добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном об-

лику, у трајању раног јавног увида, на званичној ин-

тернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети

примедбе у току трајања раног јавног увида, искључи-

во у писаном облику, Градској управи Града Панчева,

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај, путем писарнице

Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр.

2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије

могу утицати на планска решења.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18)   

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам,  грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат. парцели бр.2512 и 2513 К.О.Панчево, Ул. Осло-

бођења бр. 92 и 94, за изградњу вишепородично

стамбено-пословног објекта По+П+3+Пс1+Пс2, из-

рађен од стране „ART ROYAL”, Панчево, Трг слобо-

де 1, за инвеститорa „ИЛНОР” д. о. о, Нови Београд,

Народних хероја бр.14

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Се-

кретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити на

телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-

мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-

зентације од 7 дана, почев од 07. 12. 2018.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.  

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не, на осно ву

зах те ва за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну под не тог од стра не но си о ца про јек -

та „VIP MOBILE” Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа 1ж, Но ви

Бе о град,  до нео је Ре ше ње  број XV-07-501-225/2018

ко јим је утвр ђе но да за Појекaт ра дио-ба зна ста ни ца

за мо бил ну те ле фо ни ју „BA1040-01 ПА_Пан че во

Цен тар”,  Ули ца Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка 8,  на

кат.пар. бр. 4385 К.О. Пан че во, Пан че во, ни је по треб -

на из ра да сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре -

ди ну. Увид у до не то ре ше ње мо же се из вр ши ти у про -

сто ри ја ма  Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг кра ља

Пе тра I  бр. 2 - 4, кан це ла ри ја  708.

На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же из -

ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту  за ур ба -

ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не,

Но ви Сад, у ро ку од  15  да на  од  да на об ја вљи ва ња

оба ве ште ња, а пре ко овог ор га на.

NUTRIKOND doo
Фа бри ка кон ди тор ских про из во да

рас пи су је 

КОН КУРС
за рад но ме сто:

• тех ни чар у про из вод њи чо ко лад них
про из во да – 2 из вр ши о ца

Рад но ме сто је у Пан че ву.

По треб но обра зо ва ње: ССС - би о тех но ло ги ја, пре храм бе ни
тех ни чар, тех ни чар за шти те жи вот не сре ди не или по љо -
при вред ни тех ни чар.

Рад но ис ку ство ни је нео п ход но.

Радне биографије послати на email: office@nutrikond.com

Додатне информације можете добити на телефон 064/642-
17-38 од 8 до 16 сати, или на сајту www.nutrikond.com 

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели бр.2708/1 К.О.Панчево, за изградњу ви-

шепородичног стамбеног објекта спратности

П+2+Ман., у Улици Сердар Јанка Вукотића бр.1 у

Панчеву, израђен од стране ДОО „Bloc kart” Панче-

во, Жарка Зрењанина бр.3, за инвеститоре Драганић

Василија и Мијовић Владана из Панчева

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Се-

кретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити на

телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-

мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-

зентације од 7 дана, почев од 07. 12. 2018.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

МАСАЖА за опуштање вашег
тела, позовите о64/269-94-87,
Марија. (270496)

РАДИМО: рушења кућа, шу-
па, бетона, ископе, утовари,
обарање стабала, одношење
ствари и друго. 060/035-47-
40. (270504)

ПАРКЕТ постављам и хоблу-
јем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с ма-
теријалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (4793)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, фасаде, ламинат, гипс.
061/283-66-41, 064/317-10-
05. (269928)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(269252)

ЗИДАЊЕ, бетонирање, по-
правка старих, нових кровова,
разне изолације. 013/664-491,
063/162-53-89. (269762)

БАЛТОКАД када, обнова гла-
зуре, пластифицирање, 28 го-
дина с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18. (и)

ПЕРФЕКТ – фасаде, зидање,
малтерисање, глетовање, кре-
чење, керамика, ламинати.
Миле, 063/122-14-39. (269997)

ПВЦ столарија, ролетне, ко-
марници, завесе, уградња, по-
правка. 065/886-85-95,
013/352-967. (269641)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Бо-
рис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа
радника, кутије, фолија за за-
штиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан
долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com ,  (4793)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис, комбијем и камионом, Вој-
водина, Србија, са или без рад-
ника.  013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.(4793)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радни-
ка, све релације по Србији,
откуп намештаја.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74.(4793)

СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бом-
бончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа, пакова-
ње ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com ,   (4793)

СЕЛИДБЕ комбијем и камио-
ном Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66.(4793)

СЕЛИДБЕ, робе и ствари ком-
бијем и камионом, професио-
нално, екипа радника, све ре-
лације по Србији. Иван,
063/107-78-66. (4793)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, ТА пећи,  поправљамо
са гаранцијом.  „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05. (270386)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мерце-
дес камионом, радници, по-
вољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (270386)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско
прање, тепиха, намештаја, ау-
томобила, сушење у комори.
302-820, 064/129-63-79.
(270486)

РОЈАЛ МГ: затварање тераса
провидним хармо-вратима,
уградња/поправка; ролетне,
комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (270117)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње купатила, канализације, во-
доводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерија, са-
нитарије, све за воду, 0-24 са-
та. Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах. 013/348-
139, 064/493-44-63, 063/811-
74-89, Јовичин. (270087) 

МУШКАРАЦ, 46, ситуиран,
искрен, упознао би девојку за
брак, само озбиљне. 064/240-
64-03. (270032)

ТРАЖИМ човека за брак, од
60 до 70 година. Тел.
061/641-77-04. (270182)

АКО сте усамљени, озбиљни,
за озбиљну везу и дијалог,
искреност, ту сам. 064/382-
27-27. (270158)

ПЕНЗИОНЕР из Старчева, од
70 година, тражи ену при-
ближних година ради брака,
удовицу. Тел. 061/210-74-81.
(270098)

МУШКРАЦ тражи жену-де-
војку за дружење. 066/514-
73-45. (270457)

АУТОМЕХАНИЧАР,

69/182/80, жели да упозна

слободну жену за заједнич-

ки живот, може и лакши ин-

валид, материјалисти искљу-

чени. 064/340-85-27.

(270337)
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Последњи поздрав

ИКИ

МАТОВИЋ
Драгој комшиници, увек

добронамерној осо би за

сваки пре длог или савет.

Станари зграде у Краља

Милана Обреновића 14

(1/270230)

Тужна срца и с болом
обавештавамо ро дби ну и
пријатеље да је 28. но -
вем бра 2018, у 91. го ди -
ни, пре мину ла наша
драга

СРБИЈАНКА
ДЕНЧИЋ

ГАЛКА
1928–2018.

Ожалошћени: супруг

ВЛА СТИМИР, ћерка ЈА -

ГОДА, унука НАТАША,

унук САША са супру гом

КРИСТИНОМ, пра уну ка

МАЛИНА, МИ ЋА, КУЖА

и ДАНИЈЕЛА, као и оста -

ла родбина и пријатељи

(20/270279)

2. децембра 2018. преминуо је наш вољени

ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ
1926–2018.

Сахрана је обављена 5. децембра 2018. на

Старом православном гробљу.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и ми-

слима.

Син РАДМИЛО и ћерка БИЉАНА

с породицама

(45/270)

1. децембра 2018. изненада нас је напустио наш

вољени супруг и отац

ДАРКО БИХЛЕР
1984–2018.

Ожалошћена супруга ВАЊА, син НОВАК

и ћерка ДАРИЈА

(56/270383)

Трагичном смрћу остала сам без сина

ДАРКА БИХЛЕРА
1984–2018.

Неутешна мајка СНЕЖАНА

(57/270383)

Последњи поздрав

драгом брату

ДАРКУ

БИХЛЕРУ
Ожалошћени брат ПЕ-

ЂА, снаја ЈЕЛЕНА и

деца АНЂЕЛА и АЦА

(55/270383)

4. децембра 2018. године преминула је, у 87. години, наша драга

МАРА ЛУКИЋ

Ожалошћени: супруг МИЛЕ, син МИРОСЛАВ, снаја ЈАСМИНА, унуке

ОЉА и АЊА са породицама

(84/270477)

ДУШАН

МЛАДЕНОВИЋ
1926–2018.

Последњи поздрав

нашем теча Дукију.

Остаћеш увек у на-

шим срцима.

Твоји вољени, 

породица ПЕТРИЦА:

ЂОРЂЕ, МИЛАН,

БОГДАНА, НЕБОЈША,

МИЛАНА и ЕЛЕНА

(88/270500)

У недељу, 2. децембра 2018. године преми-

 нуо је наш драги отац и деда

БОЖИДАР МАРКОВ РОГАН
1929–2018.

Испратили смо га до вечне куће у уторак,

4. децембра.

Оставио је траг који се не брише, тугу ко-

ја не пролази...

Твоји најмилији

(95/270533)

Последњи поздрав
драгом брату

ЖИВИ
ЖИВАНОВУ

1948–2018.
Идвор

Остаћеш у нашим ср ци -
ма заувек.

Твоја сестра ЈЕЛИЦА,
зет ДРАГАН, сестрић

ГОРАН и снаја МАРИНА
(8/270259)

29. новембра 2018, у 82. години, преминуо је

наш

СТАНКО МАТИЈАШЕВИЋ
1937–2018.

Сахрана је обављена 1. децембра 2018, на гробљу

Котеж у Панчеву.

Почивај у миру.

Твоја породица
(80/4793)

Последњи поздрав

комшији

ЗОРАНУ

РОТАРУ

од станара зграде

у Миливоја

Блазнавца 5

(34/270329)

ЗОРАН

РОТАР
Заувек ћеш остати у

нашим срцима!

Твоји пријатељи

ЈОВАНКА и СОТИР

АНТОНОВ

(91/270514)

3. децембра 2018. преминуо је у 58. години

МИОДРАГ МАЦЕДЕЉАН
1960–2018.

Ожалошћени: супруга МИРЈАНА, родбина и при-

јатељи (29/270314)

Република Србија

ВИШИ СУД У  ПАНЧЕВУ

3Гж 477/18

25. 09. 2018. године

П а н ч е в о

У  И М Е  Н А Р О Д А !

Виши суд у Панчеву у другостепеном грађанском

већу састављеном од судија Весне Вуковић председ-

ника већа, Славице Максић и Станке Симоновић,

чланова већа, у правној ствари тужиље Гордане Кова-

чевић из Старчева, ул. Пролетња бр. 38, коју заступа

пуномоћник Никола Урошевић адвокат из Београда,

ул. Тадеуша Кошћућка бр. 8, против тужене Драгане

Црномарковић Веселиновић из Банатског Новог Се-

ла, ул. 1.маја бр. 26, коју заступа пуномоћник Нема-

ња Лукић адвокат из Београда, ул. Нушићева бр. 7а,

ради накнаде штете, вредност спора 300.000,00 дина-

ра, одлучујући о жалби тужене изјављеној против

пресуде Основног суда у Панчеву 14 П.бр.132/18 од

04.06.2018. године, у нејавној седници већа одржаној

25.09.2018. године, донео је  

П Р Е С У Д У

Пресуда  Основног суда у Панчеву 14 П.бр.132/18

од 04.06.2018. године се:

ПОТВРЂУЈЕ у делу става првог изреке у којем је

обавезана тужена Драгана Црномарковић Весели-

новић из Банатског Новог Села  да тужиљи исплати

на име накнаде нематеријалне штете за претрпљене

душевне болове због повреде части и угледа износ

од 40.000,00 динара, све са законском затезном ка-

матом од дана пресуђења (04.06.2018. године) па до

коначне исплате, у року од 15 дана од дана пријема

преписа пресуде и под претњом принудног изврше-

ња, као и у целости у ставовима другом и четвртом

изреке и у тим деловима се жалба тужене као нео-

снована одбија. 

ПРЕИНАЧАВА у преосталом делу става првог из-

реке, тако што се тужиља са вишком тужбеног зах-

тева на име накнаде нематеријалне штете за претр-

пљене душевне болове због повреде части и угледа

преко досуђеног износа овом пресудом од 40.000,00

динара а до досуђеног износа из првостепене пресу-

де од 100.000,00 динара заједно са законском зате-

зном каматом на овај износ од дана пресуђења

(04.06.2018. године) па до коначне исплате ОДБИ-

ЈА као са НЕОСНОВАНИМ.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужиља да туженој накнади тро-

шкове жалбеног поступка у износу од 12.000,00 ди-

нара, у року од 15 дана, под претњом принудног из-

вршења.

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не, на осно -

ву зах те ва за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца -

ја на жи вот ну сре ди ну под не тог од стра не но си о ца

про јек та „VIP MOBILE” Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа

1ж, Но ви Бе о град,  до нео је Ре ше ње  број XV-07-

501-224/2018  ко јим је утвр ђе но да за Појекaт ра -

дио-ба зна ста ни ца за мо бил ну те ле фо ни ју

„BA1096_04 ПА  Пан че во/Гор ња Ва рош” Ули ца Вој -

во ђан ски бу ле вар 34, Пан че во, ни је по треб на из ра -

да сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

Увид у до не то ре ше ње мо же се из вр ши ти у про сто -

ри ја ма  Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг кра ља

Пе тра I  бр. 2 - 4, кан це ла ри ја  708.

На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же из -

ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту  за ур ба -

ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не,

Но ви Сад, у ро ку од  15  да на  од  да на об ја вљи ва ња

оба ве ште ња, а пре ко овог ор га на.
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

Са огромном тугом у срцу обавештавамо

родбину и пријатеље да је преминуо наш

вољени отац, свекар и деда

ВУКАДИН ЈОВАНОВИЋ
из Банатског Брестовца

1935–2018.

Драги тата, поносни смо што си био баш

такав какав јеси. Хвала ти за сву љубав и

подршку у животу. Неизмерно те воле и

поштују и никада те неће заборавити

твоји синови МИЛЕ и РАДЕ с породицама
(2/270237)

ВУКАДИН

ЈОВАНОВИЋ
1935–2018.

Драги ујко, неке од

најлепших успомена из

детињства дугујем теби.

Заувек ћеш имати по се -

бно место у мом срцу.

СЛАЂА с породицом
(3/270238)

ВУКАДИН

ЈОВАНОВИЋ
1935–2018.

Драги брате, вољени

не умиру, живе у нама

заувек.

АЛТАНА и

ДРАГОЉУБ ЈОВИЋ

(4/270238)

Последњи поздрав 

МИРОСЛАВУ

КИЏИНУ
1951–2018.

ДРАГИЦА и НЕНАД

СТОЈАДИНОВИЋ

(13/270264)

28. новембра 2018. године напустио нас је

МИРОСЛАВ КИЏИН
1951–2018.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Син ДЕЈАН, снаја СНЕЖАНА и унуци НЕМАЊА

и ЈЕЛЕНА КИЏИН

(12/270264)

Напустио ме је мој је -

дини брат

РАЈКО

Плачем и знам да

ћемо се једном, горе

на небу, поново наћи,

загрлити и пољубити.

Ожалошћена сестра

ГОРДАНА, зет

МАРТИН и њихова

деца АНА и ИВАН 

с породицом

(17/270274)

Био си нам више

него наш ујка.

Хвала ти за све.

Волимо те

неизмерно.

АНА и ИВАН

(18/270274)5

Вољени не умиру мој

мацане

Срешћемо се у вечно -

сти.

Твоја сестра

СНЕЖАНА, зет ЗОРАН

са децом МИЛИЦОМ,

УРОШЕМ и

ТЕОДОРОМ

(19/270277)

Последњи поздрав

нашем драгом

ВУКАДИНУ

ЈОВАНОВИЋУ

од ЖАРКА

с породицом

(35/270331)

Драгом и једином ујки

РАЈКУ

МАЛЕКУ

последње збогом од

МИЛИЦЕ, УРОША,

ТЕОДОРЕ и АНЕ

(46/270357)

Напустио нас је веома брзо Дунавски Вук

РАЈКО МАЛЕК
2. V 1940 – 30. XI 2018.

Последњи поздрав.

Син ГОРДАН, супруга САРА, унук АЉОША, праунук ВИКТОР

и снаје КАРОЛИНА и МИЛЕНА

(53/270374)

Последњи поздрав веч-

ном и старом пријатељу

РАЈКУ МАЛЕКУ
од фамилије ГЛУШАЦ

(63/270404)

Драгом зету и течи

РАЈКУ МАЛЕКУ

последњи поздрав од СВЕТЕ, НАДЕ, МИРЕ, 

ЈАСМИНЕ и ЈЕЛЕНЕ

(76/270455)

Последњи поздрав

РАЈКУ

од станара стамбене

заједнице зграде

у Стевана

Шупљикца 91

(78/270464)

Последњи поздрав нашем
искреном пријатељу

МИРОСЛАВУ
КИЏИНУ

од породице ПРВУЛОВ

(90/1270508)

Опростимо се од великог

МИЛУТИНА БИКАРА

Остајемо у дубоком болу, са сећањем на све тре-

нутке проведене заједно.

Породица ВИТАС

(64/27041)

Последњи поздрав на-

шем школском другу

и пријатељу

МИЛУТИНУ

БИКАРУ

ЂУРА и МИКА

(70/270431)

Драгом пријатељу

МИЛУТИНУ

БИКАРУ

Последњи поздрав од

СЛОБОДАНА ПЕТРО-

ВИЋА с породицом

(79/270468)

Са тугом и болом, а са Надом у Васкрсење и

живот Вечни, обавештавамо пријатеље и по-

знанике да се наш драги супруг, родитељ и

деда, слуга Божији Милутин Бикар, упоко-

јио у Господу на празник Ваведења Пресве-

те Богородице, 4. месеца децембра/ 21. ме-

сеца новембра 2018. године Господње у сво-

јој 81. години живота

Ожалошћени: супруга ВЕРИЦА, ћерка МА-

РИЈА, син ПЕТАР свештеник, снаја СЛАВИ-

ЦА, унуци: ЈУСТИНА, АМФИЛОХИЈА и АТА-

НАСИЈЕ, заједно са осталом многобројном

родбином
(87/270495)

Последњи поздрав

МИЛУТИНУ БИКАРУ

САВА ЛАЗИЋ, МИЛАН ЛЕПЕДАТ, ЦОБИШКА,

БРАЦА, БРАНКО ЈОЦИЋ, ЗОРАН Т. ПОПОВИЋ,

ЗЕКА, БОРКО, БАЈА, МИРКО КОРАЋ, ГАВРА

ПОШТАР, ПЕШИЋ и МИКША
                                                                                                                     (89/21705069

Поштованом пријатељу

ЗОРАНУ РОТАРУ

последњи поздрав.

Удружење занатлија и осталих предузетника Панчево
(24/ф)

Драгом нашем куму и пријатељу

ЗОРАНУ

последњи поздрав од породице ЂОРДАН

(81/270470)
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2. децембра 2018. напустио нас је наш вољени

брат

БОЖИДАР МАРКОВ РОГАН
1929–2018.

Сестре ЗОРА и ВЕРА

(42/270348)

Последњи поздрав драгом пријатељу

БОЖИ МАРКОВУ

од породице ТОДОРОВ

(54/270377)

11. децембра 2018. навршавају се четири године

откада није са нама

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

тебе.

Сестра ЉИЉАНА са породицом

(40/270345)

Прошле су четири године откако је заувек оти-

шао наш драги

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА
13. VI II 1950 – 11. XII 2014.

Успомене живе у нама.

ОГЊЕН и ЈУЦА

(58/270384)

7. децембра 2018. навршава се тужних шест месеци

од смрти нашег вољеног таје, дексија, деда-прадеде

и таста

МИЛОВАН МАРИНКОВИЋ

Твоја бол је престала, сада си спокојан међу анђе-

лима, али наша бол за тобом заувек ће трајати. Бес-

крајно нам недостајеш.

Твоје неутешне ћерке ЈАСМИНА и СНЕЖАНА

с породицама
                                                                                                                       (94/270531)

СЕЋАЊЕ

МИЦО

Твоје име у нашим

срцима ће вечно да

пише.

Мама, тата и бата

(38/270336)

МИЛЕНКО

УВАЛИН
4. XII 2016 – 4. XII 2018.

Еј мој капетане, про-

ђе и друга година!

ИГОР са породицом

(68/270240)

У суботу, 8. децембра 2018, у 11.30, даваћемо

шестомесечни помен нашем драгом

ПЕТРУ ДЕСПИНИЋУ

Време пролази, а туга у срцу заувек остаје.

Син ЖЕЉКО и ћерка ОЛИВЕРА са породицама

(69/270422)

5. XII 2014 – 5. XII 2018.

ЗОРАН ЋУКОВИЋ
Празнина је велика, а туга још већа.

Твоја ВЕСНА
(75/270452)

Девет и девет и по година туге и патње

СТЕВИЋ

САЊА МОМИР
1976–2009. 1940–2009.

Ваше ВЕСНА и МИЦА
(85/270482)

СЕЋАЊЕ

СЛАВКА ПРИЈОВИЋ
1927–2013.

С поносом и поштовањем чувамо успомену на

тебе.

МИЛЕ и ЗОРАН

(86/270483)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се 8. децем-
бра 2018, у 11 сати, на гробљу у Глогоњу, давати једно-
годишњи помен

БОРИСЛАВ ЖИВАНОВИЋ
1942–2017.

Породица ЖИВАНОВИЋ
(92/270522)

ДРАГИЦА ПОПОВИЋ
1939–2018.

Дала си нам велике и лепе ствари које су трајне

и не троше се, оне су и даље ту, а нешто нам ипак

недостаје.

МИША и ТОНКА, ВЛАДА и ВЕСНА, унуци ТА-

МАРА, ЉУБИЦА, УРОШ и АНДРЕЈ

(72/270441)

ГОРДАНА

ПОПОВИЋ
Три дуге године бола

и празнине. Мало је

рећи да недостајеш.

Супруг ТОМИСЛАВ,

синови ПРЕДРАГ

и МЛАДЕН и мајка

ЂУРЂЕВКА
(59/270388)

СЕЋАЊЕ

ЋУКОВИЋ

РАДОВАН ЗОРАН
1998–2018. 2014–2018.

Тугу и бол време не лечи.

Несретна супруга и црна мајка ВОИСЛАВА

(36/270332)

29. новембра 2018, у 85. години, упокојила се наша мајка

ЗЛАТАНА МИТРОВИЋ
рођ. Ђурашковић

Сахрана је обављена 1. децембра на Старом православном гробљу

у Панчеву.

Ожалошћени: кћерка РАНКА и син РАНКО с породицама

(23/270288)

30. новембра 2018. преминула је наша драга

ЈАНА КНЕЖЕВИЋ
рођ. Тошић

1943–2018.

Заувек ћеш остати у нашим срцима, мислима и сећању.

С љубављу и поштовањем твоји: ћерка ГОРДАНА, зет АЛЕКСАНДАР, унук

МИЛОШ, снаја ЈЕЛЕНА и праунука АНГЕЛИНА

(37/270333)

3
Последњи поздрав

баба ЈАНИ

Породици Пешић нај-

искреније саучешће.

СТАНКО, КАТИЦА

и ДУШАН

ПАНАЈОТОВИЋ
(49/270364)

Саучешће у болу поводом смрти мајке

ЈАНЕ КНЕЖЕВИЋ

Гоцине колегинице и колеге из ЈП „Урбанизам”.

(66/270415)
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Годишњи помен

драгој

РАДМИЛИ

КЛЕКНЕР
рођ. Михајловић

Тужни син ЗОЛИ,

унук МОЋИ и сестра

КАЈА са фамилијом
(5/270247)

СЕЋАЊЕ
Навршава се девет
година од смрти

ДРАГОЉУБА

НИНКОВИЋА
6. XII 2009 – 6. XII 2018.

Твоји најмилији

(9/270260)

Годишњи помен

МАРКО МИШКОВИЋ
1929–2017–2018.

Много недостајеш.

Син ЖЕЉКО с породицом
(10/270261)

12. децембра 2018. године навршавају се

три тужне године откада нас је напустио

наш вољени

СТАНИСЛАВ
ТЕОФИЛОВИЋ

1934–2015.

Много нам недостајеш.

Стално си у нашим мислима.

Волимо те.

С љубављу и поштовањем твоји најмилији
(26/270300)

6. децембра навр ша -
ва се десет година
откако је преминуо
наш драги

ПАВЛЕ

КАЛМАР

Његова породица

(14/270266)

Прошле су две го ди не

откако нас је на пу сти ла

наша

РАДОЈКА
ВУЛЕВИЋ

Љубав, туга и не за бо рав

неће престати.

Супруг ЉУБИША и

синови БОЈАН и ДЕЈАН

с породицама
(22/270286)

8. децембра 2018, у 12 сати, на војловачком гробљу

одржаће се годишњи помен нашем драгом супругу,

оцу и деди

ПРЕДРАГУ ПОПОВИЋУ
Прође година откако је изненада твоје срце престало

да куца.

Оставио си тугу и бол твојим најмилијима: супрузи

СТОЈАНКИ, сину МИЛАНУ и ћерки САЊИ с породи-

цом

Никада те нећемо заборавити
(27/270302)

7. децембра 2018, у 11.30, на Новом гробљу, да-

ваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

мами, баки, прабаки и сестри

ЕЛЕНИ МЛАДЕНОВСКИ
1951–2018.

Твоји вољени: син ДРАГАН с породицом, ћерка

БИЉАНА с породицом и сестра ДОНКА с поро-

дицом
(31/270318)

Шестомесечни помен

ДРАГАН

ЈОВИЋ

Недостајеш све више!

Супруга ДАДА, 

ћерка ЈЕЛЕНА, унук

ФИЛИП и зет ИВАН

(30/270317)

15. децембра 2018. на-

вршава се година од

преране смрти наше је-

динице

ЉИЉАНЕ

МИЛИЋ
15. XII 2017 – 15. XII 2018.

Кажу да Бог узима нај-

боље, а ти си међу њима.

Нека у тишини вечног

мира одмара твоја душа.

Твоја мама ОЛГА

и тата САВА

(44/270351)

2000–2018.

АЛЕКСАНДАР

БУНЂА
Године не могу избри-

сати успомене на тебе.

Тета ВОЈКИЦА

и сестра МАРИНЕЛА

с породицом
(50/270364)

9. децембра 2018. на-

вршава се осамнаест

година откако није с

нама наш драги

САЛЕ

Твоји: ЈОЦА, КАЋА

и ВЛАДА
(51/270369)

Сећање на милу

РАДМИЛУ МИЛОСАВЉЕВИЋ
2016–2018.

Захвална сестра ДРАГИЦА БАСАРИЋ са синовима и

породицама (61/270399)

11. децембра 2018. навршиће се година

откако није са нама наша драга и заувек

вољена

МАРИЈАНА ВУЈОВИЋ

8. децембра одржаћемо помен на Новом

гробљу, у 11.30.

Супруг МАРКО, ћерке МИЛИЦА и МИЛЕ-

НА, родитељи РАТКО и ИВАНКА, сестре

ДАНИЈЕЛА и ВАСИЛИЈА

(67/270418)

ДРАГУТИН

ЈОВИЋ
Прошле су две годи-

не откада ниси с на-

ма. Заувек ћеш бити

у нашим срцима. 

Сестра СТАНКА

с породицом
(71/270436)

13. децембра навршава се четрдесет дана не-

измерног бола и туге

ДРАГАН СТОКИЋ ГАЛЕ

Време пролази, туга, бол и сузе остају. Заувек

ћеш бити у нашим мислима и срцима.

Твоји неутешни: мајка БОЖАНА, супруга

ДАЦА и синови НИКОЛА, БОГДАН и ПЕТАР

(73/270447)

Помен нашем најдражем брату, ујаку и шураку

ДРАГАНУ СТОКИЋУ

Сваки дан за собом оставља све већи бол.

Много нам недостајеш.

Сестра ДРАГАНА с породицом

(74/270447)

Сећање на наше вољене

МИЛИЋЕВ

ЖИКА ЈОВА

12. XII 2011 – 12. XII 2018. 26. VI 2012 – 26. XII 2018.

Сваког дана сте у нашим мислима и срцима.

С љубављу и поносом породица

(77/270463)

Прошла је тужна го-

дина без наше воље-

не ујне и снаје

ЉИЉАНЕ

МИЛИЋ

БРАНИСЛАВА, БАТА

и СНЕЖА

(82/270432)

Мојој вољеној снаји

годишњи помен

ЉИЉАНИ

МИЛИЋ

Свекрва ЂУРЂА

(83/270472)

8. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо

једногодишњи помен нашем драгом и вољеном

ДРАГОМИРУ АРСИЋУ
17. VI II 1957 – 14. XII 2017.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоја супруга ЗАГОРКА, син ИВАН и ћерке

ИВАНА и ДАНИЈЕЛА
(65/
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6. децембра 2018. навршава се четрдесет дана од

смрти нашег драгог и вољеног

ВЛАДИМИРА НАСТАСОВИЋА 

Заувек си у нашим срцима и мислима.

Твоја супруга ВЕСНА, мајка ДАНИЦА и ћерка

БОЈАНА с породицом

(6/270251)

СЕЋАЊЕ

НЕНАД СТАМЕНКОВИЋ
7. XII 2005 – 7. XII 2018.

Туга, сећање и успомене. Недостајеш нам.

Твоја мама и брат
(7/270255)

Нашем драгом

РАДИВОЈУ БЛЕЧИЋУ
8. XII 2013 – 8. XII 2018.

Вечан ти помен.
Најмилији

(21/270284)

ГАВРИЛО

НЕШКОВИЋ
из Омољице

9. XII 2014 – 9. XII 2018.

Тата, с поносом, љу -

бављу и тугом чувам

успомену на твоју

искреност, поштење

и несебичност.

Твоја ћерка ВЕРА

(15/270267)

У суботу. 8. децембра, у 11 сати, даваћемо

годишњи помен нашем драгом

ОБРАДУ ЛУКИЋУ

Дуга, тешка, болна година без тебе била

је. 

Никада те нећемо заборавити.

Твоја породица

(25/270298)

Анице љубави моја,
прође годину дана како си ме напустила са
заједничког пута, а била си ми живот и водич на
том путу.
Почивај у миру сунце моје

АНИЦА ЖИВКОВИЋ
У суботу, 15. децембра 2018, у 11 сати, даћемо
годишњи  помен, упалити свеће и положити цвеће
на њеном гробу.

Твој МИКИЦА
(16/270271)

У петак, 7. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу у Пан-

чеву, дајем четрдесетодневни помен свом оцу и хероју

НИКОЛА БОГДАНОВ
Оставио ме је добар отац, широке душе и великог ср-

ца. Не може се речима описати мој бол и туга. Никада

нећу заборавити тај дана када је његово срце престало

да куца. Чак ни његова животна енергија, снага и воља

нису биле довољне у његовој борби.

Твој вољени син СЛОБОДАН

(28/270307)

7. децембра наврша-

ва се година откако

није с нама наш драги

ДЕСИМИР

САВИЋ
С љубављу и поштова-

њем носимо те у срцу.

Твоји најмилији

(32/270323)

Десет година није са на-

ма

РЕЉА
ГВОЗДЕНАЦ

12. XII 2008 – 12. XII 2018.

Остају нам заувек лепа

сећања и успомене на

тебе.

Воле те твоје: ЈЕЛЕНА,

ВЕРА и КАТАРИНА
(33/270325)

ПОМЕН

ДРАГАН НЕНАД

ПУХАЛАЦ МИЋИЋ
5. XII 2012 – 2018. 19. I 2013 – 2018.

Време пролази а туга остаје.

Неутешна мајка ЗОРА

(39/270337)

МАРКО ВУЈОВИЋ
1955–2007–2018.

Време пролази, туга и бол не престају.

Твоји најмилији: породица ВУЈОВИЋ

(11/270263)

Сећање на

ПАВЛОВИЋ

МИЛАНА ЂУРУ
8. XII 2017 22. VI 2017.

НАДА, МИЛАН, МИРА и МИЛИЦА
(41/270346)

8. децембра 2018. го-

дине навршиће се две

године откако није с

нама наш драги отац

и деда

ДРАГУТИН

ЈОВИЋ ГУТЕ
1954–2016.

Увек ће те волети и

чувати од заборава

твоје ћерке БИЉАНА

и ЉИЉАНА и унуке

ВЛАДАНА и ЈАЊА

(43/270350)

Сећање на наше драге родитеље

ВЛАЈНИЋ

ЕРНА КОНСТАНТИН
1931–2015. 1929–1998.

У срцу ћемо вас носити и од заборава чувати.

Ћерка НАДА, зет ЈОВИЦА, унуке ВЕСНА и ЈЕЛЕ-

НА с породицама
(47/270360)

Сећање на наше драге родитеље

ВЛАЈНИЋ

ЕРНА КОНСТАНТИН
1931–2015. 1929–1998.

Заувек ћете бити у нашим срцима.

Ћерка ЈУЛКИЦА с породицом

(48/270361)

12. децембра 2018.

године навршава се

десет година откако

је преминуо наш

МИРКО

ВАСИЋ

С љубављу и пошто-

вањем чувају успоме-

ну на тебе: супруга

ДРАГИЦА и син ДРА-

ГАН с породицом

(52/270373)

У суботу, 8. децембра 2018. на Старом право-

славном гробљу биће одржан помен

МИЛИВОЈУ ИЛИЋУ
8. XII 2015 – 8. XII 2018.

Време пролази а сећање на Миливоја и даље

остаје.

Породица ИЛИЋ
(62/270400)

12. децембра 2018. годне, у 11 сати, даваћемо четрдесе-
тодневни помен нашем

ДРАГОСЛАВУ СТОЈАДИНОВИЋУ
1950–2018.

Деко недостајеш.
Твоји најмилији

(60/270314)

У суботу, 8. децембра 2018, у 11.30, даваћемо четрдесетодневни помен на-

шој драгој

СТОЈАНКИ СТОЈКОВИЋ

Неутешни: супруг, мајка, ћерка, син, унук и унука и остала родбина и

пријатељи
                                                                                                                                                                                                 (93/270530)
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Продавница
у кругу
касарне

Лука у
Израелу

Први вокал

Коњ (песн.)

Саставни
везник

Стара мера
за тежину

Лице,
изглед
(стр.)

Епски 
песници,
епичари

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Водоснабдевање 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Иде ја о се де њу на две сто ли це у
по је ди ним тре ну ци ма чи ни ће
вам се вр ло ин те ре сант ном, али
пут за ре ша ва ње про бле ма у ве -
зи ипак је искре ност. Ко ли ко год
да вам је си ту а ци ја на по слу не -
ста бил на, ску пи те сна гу да ства -
ри ре ша ва те ди пло ма ти јом.

Све што бу де те пла ни ра ли, а има
ве зе са ино стран ством, би ће по -
вољ но. Про ши ри ће те круг по -
слов них са рад ни ка. Мо гућ је и
из не над ни пут. Љу бав но по ље
ће би ти тур бу лент но. Ма ње не су -
гла си це с парт не ром мо гу пре ра -
сти у озбиљ ну сва ђу.

Ово је пра ви тре ну так да ма ло
пре ђе те сво је гра ни це и ре ши те
све не до у ми це и про бле ме она ко
ка ко ви нај бо ље зна те – ди рект -
но. Си гур ни сте у се бе и сво је
мо гућ но сти, а по моћ вам сти же у
пра вом тре нут ку. Љу бав, шта то
бе ше?

Мно ги Би ко ви ће ре ши ти свој
емо тив ни жи вот и до не ти од лу ку:
рас кид или брак. Ако вам се ука -
же при ли ка да от пу ту је те у ино -
стран ство, ис ко ри сти те је. Мо гу ће
је да раз ми шља те и о соп стве ном
би зни су. Нов ча ни при ли ви ће се
по ве ћа ти. Од вас све за ви си.

Па зи те се сво јих ис хи тре них од лу -
ка и не про ве ре ног су да о дру гим
љу ди ма. Ола ко пре ла зи те пре ко
до брих по ну да и су ви ше се ру ко -
во ди те лич ним про це на ма, не ува -
жа ва ју ћи ни чи је ми шље ње. Во ди -
те ра чу на у шта ула же те. Кон так ти
са стран ци ма су ве о ма до бри.

Бу ди те опре зни у са о бра ћа ју, по -
себ но као пе шак. Би ће те ужур ба -
ни, али и ор га ни зо ва ни, па успе -
ва те све да при ве де те кра ју на
вре ме. Мо гу ћи су и до го во ри за
но ви по сао. Љу бо мо ра вам ни је
свој стве на, али парт нер ће вам
за да ва ти гла во бо љу.

Уче ста ле сва ђе с парт не ром по -
ре ме ти ће вам мно ге по сло ве. Не
бу ди те бр зо пле ти у до но ше њу од -
лу ка и не вре ђај те се ако не ки
пла но ви или по сло ви бу ду од ло -
же ни. Мо же те оче ки ва ти ма њи
про блем и с не ким од ста ри јих
чла но ва по ро ди це.

Има ће те ве ће из дат ке, али и не о  че -
ки ва ни до би так. Не по сто ји ни је -
дан раз лог за ва шу нер во зу – по -
сло ви ће ићи и бо ље од пла ни ра -
ног. Не мој те има ти ма ла оче ки ва -
ња и ма ле же ље, са мо ве ли ке. Из -
бе  га вај те сва ђе с парт не ром. Сло -
бод ни Јар че ви мо гу ући у но ву ве зу.

Пред ва ма је пе ри од пот пу ног и
бр зог ра ста. Има ће те ви ше сре ће
не го па ме ти. Не од би ја те са рад -
њу чак ни ка да вам то не до но си
оче ки ва ни при ход. Ако сте уса -
мље ни, а не же ли те да из ла зи те
или не ма те вре ме на за то, ту је
ин тер нет.

Нај ва жни је је да ве ру је те у се бе и
сво је мо гућ но сти. При ти сци ко је
сте тр пе ли ових да на пре ста ју и
отва ра ју се но ве мо гућ но сти да
ре ши те сво је по слов не про бле ме.
Но вац вам сти же. Чи ни вам се
по не кад да парт нер не ми сли на
вас ко ли ко ви ми сли те на ње га.

Чу вај те се пре ва ре од стра не љу -
ди ко је не по зна је те до вољ но и
не на се дај те на при че о ла кој за -
ра ди. Оне Ри бе ко је ра де, мо гу
оче ки ва ти из у зет но по во љан пе -
ри од. Уз ма ло так та оне мо гу по -
сти ћи ве ли ки успех. Ве за вам
по ма ло ула зи у мо но то ни ју.

Ка ко год да се осе ћа те, бу ди те
ди пло ма та и не су прот ста вљај те
се пре ви ше, јер ће те из ву ћи де -
бљи крај. Не по ве ра вај те се љу -
ди ма с ко ји ма ра ди те, јер ће то
би ти по гре шно про ту ма че но. Ва -
ше рас по ло же ње ићи ће од еу фо -
ри је до де пре си је.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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pancevac@pancevac-online.rs

ИНФО/ЗАБАВА

РОЂЕНИ

ДО БИ ЛИ БЛИ ЗАН ЦЕ – СИ НА И ЋЕР КУ
24. но вем бра: Сте фа на и Ан ђе лу  – Ива на Иг ња

ДОБИЛИ ЋЕРКУ
27. ок то бра: Ива ну – Дра га на Бла жић и Да вид Не дељ ков; 5. но вем бра: Ма ри ју – Ма -
ри на Ла зић и Жи ви ца Не дић; 8. но вем бра: Ни ко ли ју – Ми ли ца Ми ла ди но вић и Иван
Па влов; 13. новембра: Дарију – Наташа Костић и Стеван Радивој; 14. новембра:
Мартину – Мануела Раду и Флорјан Бањаш, Марију – Сања и Александар Богић, Ану
– Бојана Чехорски и Златко Чрјепок, Калину – Јована Урс и Страхиња Кнежевић; 16.
новембра: Зое – Тања и Петер Ђерфи, Наташу – Јелена и Никола Браковић, Наталију
– Тамара Војиновић и Стефан Костић, Марију – Маја и Стојан Бањац; 21. но вем бра:
Ми хај ла – Со ња и Ју го слав Ко стић; 22. но вем бра: Кри сти ну – Је ле на и Шан дор Не -
мет, Не ду – Ми ла на и Игор Јо ва нов, Ми њу – Ма ри на и Ми лош Гр бић, Лен ку – Јо ва на
и Бран ко Ћи рић, Лен ку – Јо ва на и Дра ган Мак си мо вић, Со фи ју – Ива на и Вла ди мир
Гру јић; 23. но вем бра: Ка та ри ну – Зо ра на и Го ран Шкр бић, Ми лу – Спа сен ка и Иван
Та на си је вић, Еми ли – Ма ри на и Бо јан Мар че тић, Ја ну – Сан дра Ан дрић и Пе тар Чу -
брић; 24. но вем бра: Алекс – Ја сми на и Кри сти јан Хр ћан.

ДОБИЛИ СИНА
7. но вем бра: Ле о нар да – Ве ри ца Ни ка и Жи ва Ша јин; 15. новембра: Вању – Марина
и Младен Јовановић; 17. новембра: Дамира – Љиљана Думитру, Сергеја – Невена и
Сава Мутавџић; 19. но вем бра: Ми хај ла – Је ле на и Зо ран Шту лић, Ла за ра – Зо ри ца
Шкор дић и Злат ко Ми лен ко вић, Ро бер та – Сан дра Ни ка и Дра ган Тај ку на; 20. новем-
бра: Душана –  Снежана и Бојан Петровић, Дарка – Јована и Марко Милојевић; 22. но -
вем бра: Мар ка – Ми ља на и Го ран Цвет ко вић; 24. но вем бра: Ни ко лу – Љи ља на и Јо -
ван Мра вић,  Жар ка – Је ле на Тр на вац При јо вић и Алек сан дар При јо вић; 25. но вем бра:
Ја ко ва – Бо ја на и Алек сан дар Кр стић, Сте фа на – Ма ри на и Ми о драг Бо жо вић. 

ВЕНЧАНИ

24. но вем бра: Го ри ца Фи ли по вић Му тав ски и Стан ко Јо ва нов, Ана Ма ри ја Ер ле марк
и Ми ле та Ми ја то вић; 25. но вем бра: Ол га Ке шељ и Ср ђан Ми ло ва но вић, Ру жи ца Хо -
лок и Ла за Но ва ков. 

УМРЛИ

15. новембра: Живојин Николић (1944), Радмила Јовановић (1955); 16. новембра:
Даница Ристић (1953), Миливоје Лисица (1939), Верка Антонијев (1954), Ана Цицка
(1940), Маргит Петруц (1929), Војислав Џелетовић (1932), Каталин Дудаш (1937); 17.
новембра: Андраш Боршош (1945), Павле Јаневски (1952), Стеван Ардељан (1952),
Златомир Мићић (1945), Славица Пандуровић (1949); 18. новембра: Владе Стојанов
(1942), Станка Милановић (1938), Милица Лукић (1946), Ваља Комљеновић (1957),
Стеван Малајмаре (1935); 19. новембра: Илија Шуњка 1940); 20. новембра: Авни Хо-
ти (1926), Драган Ђорђевић (1955), Миодраг Ђурашиновић (1956); 21. новембра:
Жива Станков (1964), Милојка Папић (1940), Илија Вујић (1948), Мара Башнар (1947),
Васа Ардељан (1932); 22. новембра: Владимир Матић (1948), Миланка Радић (1949),
Ана Бал та (1929), Ча слав Јо вић (1939).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: биограф, исправе, оплетен, грешити, рат

и мир, аветиња, фениран. Анаграм с изменом: Однео враг шалу.

Анаграми у стиху: (1) апокалипса, (2) помодарство, (3) ценовник.

Скандинавка:писмо, и по, ав, атапод, Лас, пк, јв, ентеријер, скали-

нада, Саша Стојиловић, отискивати, Ана, кантина, Ака, ат, ока, фаца,

епици.

АНАГРАМ С ИЗМЕНОМ
ВРЛО ОЗБИЉНО (Л = Н)

EВO, УШЛA ДO ГРЛA!

Слогови: А, БИ, ВЕ, ВЕ, ГРАФ, ГРЕ, И, И, МИР, НИ, ЊА, О, О, ПЛЕ, РАН,

РАТ, СПРА, ТЕН, ТИ, ТИ, ФЕ, ШИ.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. онај који описује живот, животописац, 2.

лични документ издат од званичног органа (мн.), 3. израђен плетењем, ис-

плетен, 4. чинити омашке, 5. роман Лава Толстоја, 6. утвара, страшило, 7.

осушен феном.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

Беше некад куга,

свет ПОКАСАПИЛА,

због пошасти страшне

oпшта пропаст била.

АНАГРАМИ У СТИХУ

(2) СНОБИЗАМ

(3) ПРЕГЛЕД ЦЕНА

(1) СМАК СВЕТА

Када мало место

ДOM СПОРТОВА гради,

поводљивост тo je,

рећи ће злуради.

Навалиле муштерије,

вредност робе умањена,

НОВЦИ НЕК се само троше,

повољан је попис цена.



На осно ву не ких успе шних
при ме ра из окру же ња, не дав -
но је по те кла иде ја да мед ко ји
ов да шњи пче ла ри про из ве ду у
Де ли блат ској пе шча ри до би је
ге о граф ско по ре кло.

Је дан од ини ци ја то ра те при -
че је Не бој ша Стан ко вић, пред -
сед ник удру же ња пче ла ра из
Ко ви на, где је одр жан курс на
ту те му у тра ја њу од око ме сец
да на.

– Пре да ва чи су би ли еми -
нент ни про фе со ри Ми ћа Мла -

де но вић и Сла ђан Ра шић, ко ји
је за пра во и пред ло жио да се
за шти ти пе шчар ски мед, јер
он има сво је спе ци фич но сти,
а ка рак те ри ше га ви сок ква ли -
тет. На кон то га ор га ни зо ва но
је по ла га ње за цер ти фи ка те,
као и њи хо ва до де ла уз по сред -
ство Ре ги о нал не раз вој не аген -
ци је – на вео је Стан ко вић.

То се упра во до го ди ло у су -
бо ту, 1. де цем бра, у ко вин ском
До му кул ту ре, ка да је сто два -
на ест пче ла ра до би ло до ку мент
уз ко ји ће мо ћи ле ги тим но да
про из во де де ли блат ски мед,
ка ко би се он звао на кон оба -
вље ног по ступ ка брен ди ра ња.
У том ода бра ном дру штву на -
шло се тач но пе де сет Пан че -
ва ца, ме ђу ко ји ма је и је дан

број Стар че ва ца, До ло ва ца, Бре -
стов ча на...

У раз го во ру с њи ма до шли
смо до за кључ ка да је мед из
Пе шча ре не сум њи во ква ли те -
тан и еко ло шки је дан од нај -
чи сти јих, због по год не ми кро -
кли ме и за то што уна о ко ло не -
ма ин ду стри је. Пре те жно је за -
сно ван на ба гре мо вој па ши, али
у се би обич но има и ли пе, за -
тим гло га, ро со па са и дру гих
ли вад ских тра ва, као и ди вљих
јор го ва на, ду ва на, на не и кан -
та ри о на.

Ти де та љи би ће по зна ти на -
кон ана ли за узо ра ка тог пче -

ли њег про из во да, ко је су при -
ло жи ли сви уче сни ци по ме -
ну тог кур са. Они су пре то га

по ме ша ни, па ће би ти из вла -
чен про сек, а ис пи ти ва ња ће
да ти ко на чан од го вор шта све
са др же, ка ко би му би ле од ре -
ђе не ка рак те ри сти ке и утвр -
ђе но по че му би био пре по -
зна тљив.

Сва је при ли ка да би уско ро
тре ба ло оче ки ва ти да де ли блат -
ски мед ста не у ред с брен до -
ви ма по пут фру шко гор ског или
качeрског, уз на по ме ну да ће
ко шни це мо ра ти да бу ду у Пе -
шча ри свих 365 да на.

У ме ђу вре ме ну пред сто ји
про це ду ра за сти ца ње од ред -
ни це о ге о граф ском по ре клу,

а пре све га фор ми ра ње удру -
же ња ко је ће оку пи ти по ме ну -
те но си о це цер ти фи ка та.

за по ло ви ну. Та да нам се упа -
лио аларм, па смо нај пре кре -
ну ли у осни ва ње удру же ња.
Убр зо је фор ми ран и на ци о -
нал ни са вет по ме ну те 2004. го -
ди не у Цен тру „Са ва”, ка да је
за пред сед ни ка иза бран Јо ван
Ра дев ски из Ја бу ке. На нор ма -
лан рад че ка ло се го ди ну и по
да на, а ман дат тог са зи ва тра -
јао је до 2010. због про лон ги -
ра ња усва ја ња но вог за ко на.
Пр ва кан це ла ри ја је би ла прак -
тич но у мо јој ку ћи, да би смо
се по том на шли и у згра ди

Петак, 7. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Мрвуља
Ова храбра куца, стара око че-
тири и по месеца, тражи топли
дом. Неко ју је избацио усред
ноћи на паркингу једне фирме
на Кудељарском насипу, па иа-
ко је изгледало да неће прежи-
вети зато што је била веома сла-
ба и усамљена, успела је да се
увуче под кожу радника фирме
и сада, с још једним псом, па-
тролира по кругу.

Било би лепо када би Мрвуља, која ће бити средњег раста,
пред хладну зиму успела да обезбеди кров над главом.

За њу је обезбеђена бесплатна стерилизација, а све друге
информације могу се добити на телефон 064/217-48-80.

Лола
Прелепа њушкица, која у себи
има гена питбула, тражи нове
власнике, будући да почиње зим-
ско време и њој постаје хладно,
а у кућу, нажалост, не може да
уђе.

Лола је умиљата и веома ве-
села куца, која је одрастала с
малом децом, па је препуна љу-
бави.

За њу је могућ бесплатан пре-
воз до нове породице и топлог
дома, ако се буде налазио у Панчеву и околини. Све друго
може се сазнати на телефон 064/47-47-447.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

На ци о нал ни са вет ма ке дон ске
на ци о нал не за јед ни це је је ди -
на ин сти ту ци ја тог ран га чи је
се се ди ште на ла зи у Пан че ву.

То са мо по се би го во ри у
при лог чи ње ни ци да је овај на -
род нај за сту пље ни ји у на шем
гра ду ка да је реч о це лој зе -
мљи.

У све тлу не дав но окон ча них
из бо ра за ово др жав но те ло,
као и го ди шњи це ње го вог фор -
ми ра ња, еки па „Пан чев ца” по -
се ти ла је про сто ри је На ци о -
нал ног са ве та.

Пре ма по след њим по да ци ма,
у Пан че ву жи ви око шест хи -
ља да Ма ке до на ца, што га чи -
ни ме стом с нај ве ћим бро јем
при пад ни ка тог на ро да у Ср -
би ји. То је и био са свим до во -
љан раз лог да ов де бу де сме -
штен на ци о нал ни са вет те ма -
њин ске за јед ни це, осно ван 11.
де цем бра 2004. го ди не.

Ота да је адре са тог др жав -
ног те ла ме ња на три пу та, а
већ че ти ри го ди не оно се на -
ла зи у Ули ци ге не ра ла Пе тра
Ара чи ћа 2-ц, где га је не дав но
по се ти ла еки па на шег ли ста.

„Пан че вац” све тао при мер
Раз ло га за то је ви ше, а по ред
то га што је ових да на го ди -
шњи ца На ци о нал ног са ве та ма -
ке дон ске на ци о нал не за јед ни -
це, у не де љу, 2. де цем бра, кон -
сти ту и са на је но ва скуп шти на
од два де сет три чла на, ко ји су
по но во за пред сед ни ка јед но -
гла сно иза бра ли Бор че та Ве -
лич ков ског, по за ни ма њу ди -
пло ми ра ног ме на џе ра у ме ди -
ји ма, ко ји је на том ме сту од
2010. го ди не.

– Нај јед но став ни ја де фи ни -
ци ја на ци о нал них са ве та је да
су они др жав на пред став нич -
ка те ла с пра вом на са мо у пра -
ву и овла шће ња у обла сти ма
као што су кул ту ра, обра зо ва -
ње, ин фор ми са ње и упо тре ба
слу жбе ног је зи ка. Мо рам да
ис так нем да смо нај ди спер зив -
ни ја за јед ни ца, а не ма нас са -
мо у че ти ри ме ста од 178 оп -
шти на и гра до ва, али је пр ви
са зив на шег те ла фор ми ран
нај ви ше за хва љу ју ћи јед ној ана -
ли зи пе де се так ин те лек ту а ла -
ца, ка да је уста но вље но да је
од 1991. до 2002. број зва нич -
но из ја шње них на ших су на -
род ни ка од 45.000 опао ско ро

НА ЦИ О НАЛ НИ СА ВЕТ МА КЕ ДО НА ЦА ЈЕ ДИ НО ТЕ ЛО ТОГ РАН ГА У НА ШЕМ ГРА ДУ

„СОЛ НЦЕ” НАЈ ЈА ЧЕ СИ ЈА У ПАН ЧЕ ВУ

Он ис ти че да је у по чет ку фо -
кус био нај ви ше на кул ту ри, и
то кроз по др шку осни ва њу број -
них удру же ња, ко јих је да нас
три де сет пет, од че га и пет на е -
стак стру ков них, по пут дру шта -
ва но ви на ра, пи са ца, ли ков них
умет ни ка, фо ру ма мла дих...

– Ка ко би смо пред у пре ди ли
пре ко мер ну мул ти пли ка ци ју
удру же ња гра ђа на с на ци о нал -
ним пред зна ком, 2009. го ди не
смо фор ми ра ли Са вез асо ци -
ја ци ја ма ке дон ских ор га ни за -
ци ја. То је да ло ре зул та те, јер

у ње му ра ди и се кре тар – Зо -
ри ца Ми тро вић, за тим фи нан -
сиј ски са вет ник – Је ле на Ја ћи -
мов ска, док је по уго во ру ан га -
жо ван пред сед ник Из вр шног
од бо ра – Пе цо Ри сте ски, а пре -
ко про јек та и мла ди еко но ми -
ста Ду шан Дој чи нов ски.

– Има мо и ре ги о нал не кан -
це ла ри је ко је ра де по по тре -
би, а та мо и удру же ња гра ђа -
на Ма ке до на ца оба вља ју сво је
ак тив но сти. Што се глав них
про сто ри ја ти че – од 9 до 17
са ти сва ког рад ног да на на ша
вра та отво ре на су за све оне
ко ји же ле би ло шта да са зна ју
или да оства ре не ка сво ја пра -
ва. Та ко смо се, ре ци мо, у име
број них по је ди на ца обра ћа ли
ом буд сма ну – за кљу чу је пред -
сед ник.

На по слет ку тре ба на по ме ну -
ти да је На ци о нал ни са вет ма -
ке дон ске на ци о нал не за јед ни -
це до бит ник нај ве ћег при зна -2007. го ди не уз до зво лу по кра -

јин ских вла сти фор ми ра ли Но -
вин ско-из да вач ку уста но ву Ма -
ке дон ски ин фор ма тив но-из да -
вач ки цен тар НИУ МИ ИЦ. Та -
да је на ста ла и пр ва еми си ја
на пан че вач кој те ле ви зи ји „Ба -
нат ско сол нце”, а по том и „Ма -
ке дон ско сол нце” на РТВ-у, а
би ло их је у Ле сков цу, Вра њу и
Чач ку, ко је су на жа лост уки -
ну те на кон при ва ти за ци је ло -
кал них ме ди ја. С дру ге стра не,
је дан од рет ких, ако не и је ди -
ни ме диј ко ји је као при ва ти -
зо ван увео до дат ке на је зи ци -
ма на ци о нал них ма њи на, па и
на ма ке дон ском, упра во је
„Пан че вац”. То увек на по ми -
њем као све тао при мер дру -
штве но од го вор ног по на ша ња
без ика кве за кон ске обли га ци -
је – за хва љу је пред сед ник.

Шам пи о ни у из да ва штву
На кон 2010. рад са ве та про -
ши рен је и на обра зо ва ње и
слу жбе ну упо тре бу је зи ка и пи -
сма, а ка да је реч о кул ту ри,
на ста вље не су ак тив но сти с још
ја чим ин тен зи те том.

– Ни је по сто ја ла не де ља да
се по Ср би ји не од и гра ва не -
што што нас ка рак те ри ше као
на ци ју. Бит но је ис та ћи да су
на ше ре сор не од бо ре во ди ли и
та кви умет ни ци као што су чу -
ве ни му зи чар За фир Ха џи ма -
нов или ва јар Си ни ша Но ве -
ски. По ред то га, ма ке дон ски
је зик је као слу жбе ни уве ден

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ДА ЛИ ЋЕ ПЕ ШЧАР СКИ ПЧЕ ЛИ ЊИ ПРО ИЗ ВО ДИ ПО СТА ТИ БРЕНД?

Де ли блат ски мед до би ја ге о граф ско по ре кло?

2009. го ди не у Ја бу ци, а ве ли -
ки ис ко рак у обла сти обра зо -
ва ња на пра вљен је две го ди не
ка сни је уво ђе њем у шко ле ма -
ке дон ског је зи ка са еле мен ти -
ма на ци о нал не кул ту ре. На рав -
но, нај пре у Ја бу ци, са све га
пе то ро уче ни ка, док их је да -
нас осам де се то ро, а тре нут но
се овај из бор ни пред мет из у -
ча ва у још мно го ме ста у Ср -
би ји. Штам па ни су и уџ бе ни -
ци до че твр тог раз ре да, ко је
бес плат но де ли мо сва ком за -
ин те ре со ва ном де те ту, а у при -
пре ми су и они за ви ше раз ре -
де. Мо рам да на гла сим да је
НИУ МИ ИЦ од осни ва ња пу -
бли ко вао пре ко сто из да ња, што
је не ве ро ва тан успех. Наш глав -
ни лист је „Ма ке дон ска ви де -
ли на”. Фи нан си ра га По кра ји -
на, штам па се у 1.200 при ме -
ра ка и та ко ђе бес плат но се ди -
стри бу и ра по це лој зе мљи. Соп -
стве ним сна га ма из да је мо и

Додела цертификата

Атмосфера у просторијама Националног саветаАтмосфера у просторијама Националног савета

Председник Величковски на радном местуПредседник Величковски на радном месту

Град ске упра ве Пан че во, ка да
су нас по во дом то га по се ти ли
та да шњи пред сед ни ци Ср би је
и Ма ке до ни је – Та дић и Цр -
вен ков ски. На кон го ди ну да на
смо пре се ље ни на кеј, да би -
смо 2014. го ди не пре шли на
са да шњу адре су – при ча Ве -
лич ков ски.

се наш на ци о нал ни са вет по -
ста вио као не ка вр ста сто же ра
с пре ци зним ко дек сом по на -
ша ња, са чи ме се сло жи ла ап -
со лут на ве ћи на та да шњих удру -
же ња. Из ра ди ли смо и на ци о -
нал ну стра те ги ју „Ма кос”, а по -
ред кул ту ре, усред сре ди ли смо
се и на ин фор ми са ње, па смо

деч ји лист „Дзу ни ца” (Ду га),
као и књи жев ни ча со пис за кул -
ту ру и умет ност „Ви де ло” – на -
во ди Ве лич ков ски.

На ци о нал ни са вет се по за -
ко ну фи нан си ра из бу џе та Ре -
пу бли ке и По кра ји не, као и од
до на ци ја. По ред пред сед ни ка,

ња у ма ти ци – По ве ље Ре пу -
бли ке Ма ке до ни је, док је сам
пред сед ник до бит ник Ме да ље
за за слу ге, а у пе ри о ду 2010–
2014, пре ма ис тра жи ва њу по -
кра јин ског ом буд сма на, ово те -
ло има ло је нај ве ћи скок у свим
обла сти ма.

Много еколошких предуслова за добијање квалитетаМного еколошких предуслова за добијање квалитета

Додела цертификата

Мноштво активности у разним областимаМноштво активности у разним областима



– Од и гра ли смо од лич ну утак -
ми цу, у оба сме ра. Мно го су
нам зна чи ле „трој ке” Је ко ви ћа,
а по том и Сми ља ни ћа по чет -
ком дру гог по лу вре ме на. Игра -
ли смо од лич но у од бра ни и
оства ри ли смо вр ло ва жну по -
бе ду. Иде мо да ље. На ре ду је

Мла дост. Је смо фа во ри ти, али
са мо ако по но ви мо утак ми цу
из Вр шца, мо же мо ту уло гу и
да оправ да мо – ис та као је у те -
ле фон ском раз го во ру тре нер
Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

Ду ел про тив Мла до сти би ће
на про гра му у су бо ту, 8. де -
цем бра.

У де се том ко лу Пр ве му шке
ре ги о нал не ли ге Крис-крос је
на свом те ре ну по бе дио Ака -
де мик из Ср бо бра на са 105:69,
по че твр ти на ма 32:15, 21:20,
24:17 и 28:17.

– Че сти там мом ци ма на по -
бе ди. Ве ли ком же љом и агре -
сив ном од бра ном већ у пр вој
че твр ти ни од ре ди ли смо ток
утак ми це. То је би ла при ли ка
да игра ју мом ци ко ји ина че
има ју ма њу ми ну та жу, а што је
нај ва жни је, они су сво ју шан су
ис ко ри сти ли – ре као је тре нер
Крис-кро са Ми лош Сте па нов.

Пан чев ци иду ћег ви кен да пу -
ту ју у Ин ђи ју, где ће против
Же ле зни ча ра по ку ша ти да
оства ре пр ву по бе ду у го сти ма.

игра ње за овај клуб – ре као је
по сле утак ми це тре нер Та ми -
ша Бо јан Јо ви чић.

Ипак, вре ме на за пре дах ни -
је би ло, јер су ко шар ка ши из
на шег гра да већ у уто рак, 4.
де цем бра го сто ва ли у Вр шцу,
где су про тив исто и ме ног до -

ма ћег ти ма од и гра ли ју жно ба -
нат ски дер би. Ка пи тен Кне же -
вић и ње го ви дру го ви ју ри ли
су пр ву по бе ду у го сти ма и –
ус пе ли су. И то ка ко! Вр шац –
Та миш 68:100, по че твр ти на -
ма: 19:31, 16:18, 18:37 и 15:14.

Мом ци тре не ра Јо ви чи ћа
игра ли су ма е страл но, мо жда
и нај бо ље у до са да шњем шам -
пи о на ту. Све је у игри Та ми ша
функ ци о ни са ло као нај пре ци -
зни ји сат, али шут је овог пу та
ипак био нај ја че оруж је. Пан -
чев ци су по сти гли чак де вет -
на ест „трој ки” и на тај на чин
пот пу но су до ту кли вр ло до бру
еки пу Вр шца.

Цен трал на фи гу ра овог су сре -
та био је сјај ни Бра ти слав Је ко -
вић, али сви мом ци за слу жу ју
по хва ле за при ка за ну пар ти ју.

Та миш је играо у са ста ву:
Ми тро вић (три по е на), Ча бри -
ло (де вет), Ил кић (де вет), Ра -
до вић, Кр сто вић (10), Кне же -
вић (де вет), Тор њан ски (13),
Шу шић, Је ко вић (27), Сми ља -
нић (20 по е на) и Ла бу до вић.

Дру го по лу вре ме до не ло је
пот пу ну до ми на ци ју Та ми ша.
Сми ља нић је на ста вио да по -
га ђа кош го сти ју, а Тор њан ски
је играо јед ну од нај бо љих пар -
ти ја у дре су Та ми ша. Раз и гра -
ли су се и Ча бри ло, Ми тро вић,
Ил кић... До та да до бра игра го -

У Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту у не де љу, 2. де цем бра,
одр жан је ве ли ки тур нир у
стре ли чар ству, ко јим је обе -
ле жен и 37. ро ђен дан СК-а
Пан че во. Уче ство ва ло је пре -
ко 100 так ми ча ра из це ле Ср -
би је, а као и прет ход них го -
ди на, ор га ни за ци ја је би ла на
нај ви шем ни воу.

Овај тур нир је обе ле жио и
так ми чар ски на ступ осни ва ча
Стре ли чар ског клу ба Пан че -
во, Ми ло ва на Ву ји ћа и Иви це
Шпе ха ра, као и ово го ди шње
ге не ра ци је стре ли ча ра ко ји су
успе шно за вр ши ли обу ку.

Ка да су ре зул та ти у пи та њу,
он да тре ба ре ћи да су стре ли -

ча ри из на шег гра да још јед -
ном по ка за ли због че га за у зи -
ма ју сам врх овог спор та у Ср -
би ји.

У га ђа њу олим пиј ским сти -
лом Бар ба ра Бе кић је три јум -
фо ва ла у над ме та њу ју ни ор -
ки, док су Сте фан Кља јић и
Ана Ве ли ми ров би ли нај бо љи
у кон ку рен ци ји ка де та. Нај -
сјај ни јим од лич јем се оки тио
и ста ри ји пи о нир Ла зар Ан -
дре ев, као и ка дет ска еки па
СК-а Пан че во, ко ја је на сту -
пи ла у са ста ву: Сте фан Кља -
јић, Урош Ја коб и Јо ван Шпе -
хар. Нај бо ља је би ла и ме шо -
ви та ка дет ска еки па из на шег
гра да, ко ју су чи ни ли Сте фан

На ве ли кој све ча но сти у ор -
га ни за ци ји Срп ске три а тлон
уни је у сре ду, 5. де цем бра, до -
де ље не су на гра де нај у спе шни -
јим так ми ча ри ма, тре не ри ма
и клу бо ви ма у овој го ди ни.

То ком се зо не тр ке су бо до -
ва не за так ми че ње СТУ ку па,
а на кра ју је Три а тлон клуб

Та миш над ме та ње за вр шио
као нај у спе шни ји у кон ку рен -
ци ји осам на ест клу бо ва. Ово
при зна ње је још је дан до каз
да се у клу бу ра ди ква ли тет -
но и си сте ма тич но, али и по -
твр да да је ТК Та миш на так -
ми че њи ма био нај број ни ји.

По ред на гра де за нај бо љи
клуб, так ми ча ри ТК-а Та миш
осво ји ли су и де сет по је ди -
нач них при зна ња. Нај у спе -
шни ји у сво јим ка те го ри ја ма

у 2018. го ди ни би ли су: Сте -
фан Бир ка (по чет ни ци, так -
ми ча ри од 10 до 12 го ди на),
Во јин Да ви до вић (мла де на -
де, так ми ча ри од 12 до 14 го -
ди на), Мар јан Лу кић (так ми -
ча ри ста ро сти од 41 до 50 го -
ди на), а по ред њих на гра де
су за слу жи ли и: Ана Ко стић

(по чет ни це, тре ће ме сто),
Алек са Ке жић (мла де на де,
дру го ме сто), Озрен Пе ри шић
(мла де на де, тре ће ме сто),
Ива Бо жич ко вић (мла де на -
де, тре ће ме сто), Лу ка Гли го -
рић (на де, дру го ме сто), Вла -
ди мир Ко ка нов (ју ни о ри, дру -
го ме сто) и Ања Да ви до вић
(ју ни ор ке, дру го ме сто и же -
не ап со лут но, тре ће ме сто).

Три а тлон се зо на у 2019. го -
ди ни по чи ње кра јем мар та, а
ТК Та миш ће по тра ди ци ји
би ти до ма ћин и ор га ни за тор
две ју тр ка – 2. ју на на про -
гра му је спринт-три а тлон СТУ
ку па, а 30. ју на Пр вен ство Ср -
би је у аква тло ну.

Пр вен ство Бал ка на у ка ра теу
за ка де те, ју ни о ре и мла ђе се -
ни о ре одр жа но је од 30. но -
вем бра до 2. де цем бра у Ду -
бров ни ку. У из у зет но ја кој кон -
ку рен ци ји так ми ча ра из де -
сет зе ма ља ре пре зен та тив ци
Ср би је су за у зе ли пр во ме сто
у укуп ном пла сма ну. Ве ли ке
за слу ге за то има ју и чла но ви
КК-а Ди на мо, ко ји су осво ји -
ли три брон за не ме да ље.

Нај у спе шни ја је би ла сјај -
на Та ма ра Жи вић, ко ја се над -
ме та ла у кон ку рен ци ји мла -
ђих се ни ор ки и за слу жи ла
два брон за на од лич ја. У по -
је ди нач ном на сту пу, у ка те -
го ри ји до 61 кг, стар то ва ла је
са две по бе де про тив ри вал -
ки из Ма ке до ни је и Ру му ни -
је, да би у дра ма тич ном по -
лу фи нал ном ме чу, и по ред
вођ ства, на кра ју из гу би ла од
до ма ће так ми чар ке са 7:6. У
бор би за тре ће ме сто по бе -
ди ла је ка ра тист ки њу из Сло -
ве ни је. Та ма ра је осво ји ла
брон за ну ме да љу и као члан
жен ске еки пе мла ђих се ни -
ор ки, па је та ко са два тро фе -
ја на нај леп ши на чин за вр -
ши ла сво ју нај у спе шни ју так -
ми чар ску се зо ну.

Брон за ну ме да љу је осво -
јио и ју ни ор Дар ко Спа сков -
ски, и то у ка те го ри ји до 61
кг. Он је на овом шам пи о на -
ту имао пет ме че ва и од лич -
но се бо рио. Стар то вао је си -
ло ви то и оства рио три си гур -
не по бе де, про тив так ми ча -
ра из Ма ке до ни је, БиХ и Ру -
му ни је, а по том је у по лу фи -
на лу пре тр пео ми ни ма лан
по раз од ри ва ла из БиХ. У
ре пер са жу Дар ко је у уз бу -
дљи вом ме чу за брон за ну ме -
да љу по бе дио так ми ча ра из
Ру му ни је.

Као чла но ви срп ског на ци -
о нал ног ти ма, бо је Ди на ма
на овом шам пи о на ту бра ни -
ли су и ка дет Алек сан дар Зде -
шић, ју ни ор ка Ја на Кој чић и
мла ђи се ни ор Урош Пе тро -
вач ки, ко ји су за у зе ли пе та
ме ста у сво јим ка те го ри ја ма.

Шеф струч ног шта ба Ди -
на ма Пре драг Сто ја ди нов за -
до во љан је ре зул та ти ма и на -
сту пом ове из у зет но та лен то -
ва не ге не ра ци је пан че вач ких
ка ра ти ста. Мла ди бор ци у на -
ред ном пе ри о ду мо гу оче ки -
ва ти озби љан рад и при пре -
ме за ве ли ка ис ку ше ња ко ја
им пред сто је.
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Два три јум фа за пет
да на

У су бо ту пред сво јим
на ви ја чи ма

Де се то ко ло Ко шар ка шке ли ге
Ср би је вра ти ло је осме хе на
ли ца свим по кло ни ци ма спор -
та у на шем гра ду ко ји ма су бо -
је КК-а Та миш бли зу ср ца. По -
сле не срећ ног по ра за на Зла -
ти бо ру мом ци ко је пред во ди
тре нер Бо јан Јо ви чић су про -
шлог ви кен да у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту од ме ри ли сна ге
са су бо тич ким Спар та ком.
Био је то је дан од оних ду е ла у
ко ји ма се им пе ра тив по бе де
на ме тао сам по се би, ка ко би
се у да љем то ку пр вен стве не
тр ке за бо до ве из бе гле не ке не -
пред ви ђе не окол но сти. И по -
но во су Ду шан Кне же вић и ње -
го ви са и гра чи би ли на ви си ни
за дат ка. За и гра ли су нај бо ље
он да ка да је би ло нај по треб -
ни је: Та миш –Спар так 91:77, по
че твр ти на ма: 18:19, 20:17, 29:21
и 24:20.

Пр ва че твр ти на про те кла је
у из јед на че ној бор би. Су бо ти -
ча ни су „трој ком” за по че ли су -
срет, али им је на дру гој стра -
ни па ри рао рас по ло же ни Иван
Сми ља нић, па по сле пр вих де -
сет ми ну та по бед ник ни је мо -
гао ни да се на слу ти. Та миш је
у дру гој че твр ти ни за и грао агил -
ни је, Ми тро вић и Тор њан ски
су „трој ка ма” по га ђа ли кош
Спар та ка, па је по сле не ко ли -
ко ми ну та у овом де лу су сре та
до ма ћи тим имао пред ност и
од де вет по е на (30:21). Ипак,
Су бо ти ча ни се ни су пре да ва ли
па су на од мор оти шли са са мо
два по е на „ми ну са” (38:36).

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ ТЕ ЧЕ У ПО БЕД НИЧ КОМ РИТ МУ

БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У КА РА ТЕУ

ТРИ БРОН ЗЕ СТИ ГЛЕ У ПАН ЧЕ ВО

ВЕ ЛИ КО ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА ТК ТА МИШ

ТРИ А ТЛОН ЦИ НАЈ БО ЉИ У СР БИ ЈИ

СТРЕ ЛИ ЧАР СКИ ТУР НИР У НА ШЕМ ГРА ДУ

ТРО ФЕ ЈИ КАО РО ЂЕН ДАН СКИ ПО КЛОН

Стране припремио

Александар
Живковић

Кља јић и Ана Ве ли ми ров, а
злат ну ме да љу је за слу жи ла и
еки па ве те ра на СК-а Пан че во
за ко ју су га ђа ли Ми ло ван Ву -
јић, Ду шан Гр бић и Не бој ша
Сто ја но вић. Ау рел До број је
три јум фо вао у кон ку рен ци ји
ве те ра на, али у га ђа њу ком па -
унд сти лом.

Урош Ја коб је за слу жио сре -
бр но од лич је у над ме та њу ка -
де та олим пиј ским сти лом, баш
као и Ми ло ван Ву јић, али у
гру пи нај ста ри јих стре ли ча -
ра. Ви це шам пи он ска ти ту ла
при па ла је и се ни ор ској еки -
пи СК-а Пан че во, ко ју су са -

чи ња ва ли Де јан Фор го, Урош
Ја коб и Бор ко Па нић. Сте фан
Жи кић је осво јио брон за ну
ме да љу у га ђа њу ком па унд
сти лом у кон ку рен ци ји
сениора.

Био је то још је дан из ван ре -
дан на ступ свих чла но ва СК-а
Пан че во, а по себ но тре ба ис -
та ћи Сте фа на Кља ји ћа, ко ји је
осво јио чак три злат не ме да -
ље у ве о ма ја кој кон ку рен ци -
ји. По хва ле за слу жу ју и но ви
так ми ча ри Ми ро слав Ал те ров,
Не над Нај да но вић и Га јан Ор -
лов, ко ји ма је ово би ло де би -
тант ско над ме та ње.

сти ју из Су бо ти це по че ла је да
се рас па да под на ле ти ма до -
ма ћих ко шар ка ша. Ди ле ма око
по бед ни ка, ако ју је уоп ште и
би ло, та да је де фи ни тив но от -
кло ње на.

– Ни сам за до во љан игром.
То ни је би ла ко шар ка ко ју ми
тре ни ра мо. Ову утак ми цу смо
до би ли на сув ква ли тет. Мо ра -
ће мо да се по гле да мо у очи.
Не ки игра чи ола ко схва та ју
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–ФУТОГ

субота, 16 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – НОВИ САД

субота, 18 сати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН

недеља, 18.30

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПИРОТ

недеља, 15.30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СЛАВИЈА

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ

субота, 19 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: МЛАДОСТ–ЈАДРАН

субота, 17.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Панчево: ДИНАМО–ПИНК

недеља, 13.30

Про шло не дељ ни 
ре зул та ти

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ВИЗУРА 1:3

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–СМЕДЕРЕВО 3:2

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

С. Карловци: ПАРТИЗАН – ОДБОЈКА 013 3:0

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: МОКРА ГОРА – ДИНАМО 22:29

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Рума: СЛОВЕН – ЖРК ПАНЧЕВО 20:19

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Ј. Томић: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА 25:31

Долово: ДОЛОВО – Б. КАРЛОВАЦ 38:26

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Нови Сад: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО 24:29

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–СПАРТАК 91:77

Вршац: ВРШАЦ –ТАМИШ 68:100

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – АКАДЕМИК 105:69

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Опово: ОПОВО–МЛАДОСТ 73:65

Рума: РУ КОШ – ЈЕДИНСТВО 58:87

Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО 76:69

Фудбал

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Иваново: СТРЕЛА–ЈУГОСЛАВИЈА 3:0

Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈЕДИНСТВО 1:7

Гребенац: ВУЛТУРУЛ–БОРАЦ 1:3

Избиште: ПОЛЕТ–СЛОГА 4:0
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1Тхх2)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

КУП ОБРЕ НОВ ЦА
Про шлог ви кен да је одр жан
тра ди ци о нал ни тур нир у ка ра -
теу под на зи вом „Куп Обре нов -
ца”. У кон ку рен ци ји 350 бо ра -
ца из Ср би је за па же не ре зул -
та те оства ри ли су и чла но ви
КК-а Мла дост.

Злат ну ме да љу је осво ји ла
На та ша Пап Мар ко вић, а сре -
бром су се оки ти ли: Ка та ри на
Пе тро вић, Да мјан Сто ја но вић,

Мла ден Го ле мо вић, Лу ка Ста -
ној ко вић и Ми ља на Ро ма нов.
Брон за на од лич ја су за ра ди ли
Ла ра Пе че ни ца и Ни ко ла Бра -
ца но вић.

Ми лош Ма ки тан ће од 6. до
9. де цем бра уче ство ва ти на
свет ском ВКФ ку пу се ри је К1
у Шан га ју. Он ће се над ме та ти
у ка те го ри ји до 84 ки ло гра ма,
у ко јој ће уче ство ва ти 98 так -
ми ча ра из це лог све та.

ПЕ ТРУ БРОН ЗА

Чла но ви ШК-а „Аље хин” из на -
шег гра да би ли су ве о ма успе -
шни на тур ни ру ко ји је про шлог
ви кен да одр жан у Ба тај ни ци.

Већ у пр вом кру гу так ми че -
ња пла сман на за вр шни тур -
нир обез бе ди ли су Пе тар Ћо -
сић, Пан те ли ја По пић и Мар -
ко Фор ђа ри ни. Сед мо го ди шњи,
ве о ма та лен то ва ни ша хи ста Пе -
тар Ћо сић, по ред пла сма на,
осво јио је и брон за но од лич је.

ПРИ ЗНА ЊА
Са вез за спорт и ре кре а ци ју
ин ва ли да Пан че во у по не де -
љак, 26. но вем бра, одр жао је
сво ју го ди шњу скуп шти ну, обе -
ле жио Ме ђу на род ни дан осо ба
са ин ва ли ди те том и до де лио
при зна ња нај у спе шни јим спор -
ти сти ма.

На гра ђе ни су они ко ји су
оства ри ли нај ви ше пла сма не

то ком так ми чар ске се зо не на
др жав ним и по кра јин ским пр -
вен стви ма.

За осво је на тре ћа ме ста у
так ми че њи ма у 2018. го ди ни
при зна ња су за ра ди ли: Бра ти -
слав ка Га јић, Ју ли шка Да вид,
Бо жи дар Ар да лић, Љу би ша Зе -
че вић, Ми лош Ма ра вић и Ја -
но То мас. Сре бр ну ме да љу је
то ком се зо не осво ји ла Ми ле на
Мла де но вић, а за осво је на пр -
ва ме ста на број ним так ми че -
њи ма у 2018. го ди ни при зна -
ња су за слу жи ли: Ми ли ца Дој -
чи нов, Ми лан ка Ри стић, Здрав -
ко Ан дри јев ски, Ни ко ла Тин -
тор и Ми лош Ви до са вље вић.
При зна ња је уру чио пред сед -
ник Са ве за за спорт и ре кре а -
ци ју ин ва ли да Пан че во Че до -
мир Сто ја но вић.

За нај у спе шни јег спор ти сту
у 2018. го ди ни про гла шен је
Ми лош Ви до са вље вић, и то због
чи ње ни це да је оства рио из -
ван ред не ре зул та те у ви ше ди -
сци пли на: спорт ском ри бо ло -
ву, ви се ћој ку гли, пли ва њу и
стре ља штву.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„Ла ви це” на му чи ле
шам пи о на

Бо рац бо љи од 
Сме де ре ва

Утак ми ца ма је да на е стог ко ла
про шлог ви кен да је на ста вље -
на пр вен стве на тр ка за бо до ве
у Су пер ли ги за од бој ка ши це.
По пу лар не пан че вач ке „ла ви -
це” су у овој рун ди шам пи о на -
та би ле на ве ли ком ис ку ше њу,
јер су у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту од ме ри ле сна ге с ви ше -
стру ким уза стоп ним шам пи он -
ка ма на ше зе мље, од бој ка ши -
ца ма Ви зу ре. Пан чев ке су још
јед ном пру жи ле до сто јан от -
пор фа во ри ту, по но во су би ле
на до мак ве ли ког из не на ђе ња,
али ни су има ле сна ге и да га
на чи не: Ди на мо –Ви зу ра 1:3, по
се то ви ма: 20:25, 25:14, 16:25 и
17:25.

Јо ва на Си мић и ње не са и -
гра чи це упла ше но су ушле у
овај ду ел. Чи ни се да су пре ви -
ше ре спек то ва ле ри ва ла, па су
му соп стве ним гре шка ма омо -
гу ћа ва ле да осва ја ла ке по е не.
Све до сре ди не пр вог се та го -
то во да ни је ни би ло игре, јер
су се на обе стра не по е ни осва -
ја ли углав ном због гре ша ка ри -
ва ла. Ди на мо је де ло вао пот -
пу но ане мич но, играо је без
жа ра, без ика кве енер ги је... Ни -
су ни го шће бри љи ра ле, мо гло
је да се игра с њи ма, али „ла -
ви це” су у пр вом се ту би ле пот -
пу но из гу бље не на те ре ну. Не -

до ста ја ло је све жи не, мо ти ва -
ци је, вла да ла је не ка сму ше -
ност на те ре ну... Баш као и на
утак ми ци у Обре нов цу, ка да су
од бој ка ши це Ди на ма у пр вом
се ту пот пу но над и гра ле фа во -
ри зо ва ни ТЕНТ, а он да су не -
ста ле с те ре на.

На ста вак ме ча до нео је мно -
го бо ље из да ње до ма ћег ти ма.
У глав ним уло га ма би ле су де -
вој ке ко је пред ста вља ју истин -
ска по ја ча ња у ре до ви ма Ди -
на ма: Са ра Па вло вић, Ана Јак -

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ОД БОЈ КА ЗА НА ДУ И СТРЕП ЊУ

шић и Је ле на Пе тров, а вр ло
до бру игру пру жи ле су и: Јо ва -
на Си мић, Ма ри на Ра ни са вље -
вић и Дра га на Мар ко вић. Пан -
чев ке су сер ви сом на па ле шам -
пи о на, по ре ме ти ле су ње гов
при јем, а игра у по љу и блок
по ста ли су опа сно оруж је „ла -
ви ца”. Са ра Па вло вић је би ла
не ре ши ва ениг ма за од бој ка -
ши це Ви зу ре. Као да је игра ла
си мул тан ку про тив њих. Сјај -
но је сер ви ра ла, ја ким сме че -
ви ма осва ја ла је ва жне по е не,

до бро се бра ни ла у по љу. Све
је у игри Ди на ма функ ци о ни -
са ло као швај цар ски сат, па су
шам пи он ке би ле пот пу но над -
и гра не. „Ла ви це” су им до зво -
ли ле да осво је са мо че тр на ест
по е на у дру гом се ту.

И ка да се чи ни ло да ће Ди -
на мо на ста ви ти у истом рит -
му, да ће по ку ша ти да на чи ни
јед ну од нај ве ћих сен за ци ја у
пр вен ству (а би ло је при ли ке
за то), си ту а ци ја на те ре ну опет
се дра стич но из ме ни ла. Ви зу -

ра је по но во за го спо да ри ла те -
ре ном, а „ла ви це” су по че ле
да то ну у сво ју већ пре по зна -
тљи ву ане мич ност. Са ра је оста -
ла уса мље на на бра ни ку Ди -
на мо ве ча сти, ни је вре део ни
по ен ко ји је осво ји ла Је ле на
Пе тров као ли бе ро... Игра до -
ма ћег ти ма пот пу но се рас па -
ла, па је Ви зу ра ла ко, без ве -
ли ких тр за ви ца, сти гла до но -
ве пред но сти.

„Ла ви це” су со лид но за по че -
ле че твр ти сет. Бло ки ра ла је
Ана Јак шић „је дан на је дан”,
па је би ла успе шна и у двој -
ном бло ку с Јо ва ном Си мић,
Ма ри на Ра ни са вље вић је би ла
си гур на „с пе на ла”... Све до
сре ди не овог де ла утак ми це
„ла ви це” су би ле рав но прав не
с Ви зу ром, а он да су, на раз о -
ча ра ње сво јих на ви ја ча, пот -
пу но по то ну ле.

Де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Ни ко ла Јер ко вић у пе так,
7. де цем бра, го сту ју за хук та -
лом Пар ти за ну. Ипак, по кло -
ни ке од бој ке у на шем гра ду и
око ли ни мно го ви ше од ри ва -
ла бри не тре нут на ат мос фе ра
у еки пи„ла ви ца”, јер Ди на мо у
овом тре нут ку има сво је ме сто
у ели ти.

Је да на е сто ко ло шам пи о на -
та од и гра но је у и Пр вој ли ги,
а у Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту ви ђен је још је дан од бој -
ка шки пра зник, јер та ко је увек
ка да се са ста ну Бо рац и Сме -
де ре во. Игра се за пре стиж. Ве -
ли ки спорт ски ри ва ли увек пру -
жа ју мак си мум ка да игра ју је -
дан про тив дру гог, а пу бли ка
има при ли ку да ужи ва. Та ко је
би ло и овог пу та: Бо рац –Сме -
де ре во 3:2, по се то ви ма: 25:19,
20:25, 26:24, 23:25 и 15:9.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Ду шан Јо вић сјај но су за -
по че ли овај ду ел. Иа ко су го -

сти има ли пред ност од 9:12,
по сле ас-сер ви са Бо ја на По -
зни ћа, нај и стак ну ти јег ак те ра
ове утак ми це, све се пре о кре -
ну ло. Бо рац је на пра вио се ри -
ју по е на, а њој су „ку мо ва ле”
сјај не ре ак ци је Са ше Рај ко ви -
ћа, Не на да Ма ди ћа, Ми ла на
Зин до ви ћа, Не ма ње Ду ки ћа и
Јо ва на Дроб ња ка.

Сме де рев ци су у дру гом се -
ту чвр стим бло ком за у ста вља -
ли „ра за ра че” Бор ца, а је ди на
шан са за до ма ћи тим би ли су
сјај ни сер ви си Бо ја на По зни -
ћа. Ипак, ве ли ку пред ност ко -
ју су сте кли сре ди ном се та
(10:17), го сти ни су ис пу сти ли.

Нај ви ше уз бу ђе ња ви ђе но је
у тре ћем се ту. Пр шта ло је на
све стра не, а при ка за на је су -
пер ли га шка од бој ка. Игра ло се
по ен за по ен све до кра ја се та.
Го сти су во ди ли са 22:23, из -
јед на чио је По знић, а он да је
Не ма ња Ду кић до нео Бор цу пр -
ву сет-лоп ту (24:23). Сме де рев -
ци су ус пе ли јед ном да се од -
бра не, али за ви ше ни су има -
ли сна ге. 

Ве ли ка бор ба од ви ја ла се и
у че твр том се ту. Иа ко су го сти
во ди ли са 21:24, мо ра ли су до -
бро да се по му че ка ко би из -
јед на чи ли, јер је Јо ван Дроб -
њак са два по е на до нео пот пу -
ну не из ве сност (23:24). Ипак,
сре ћа је у овом се ту би ла на
стра ни го сти ју...

На сре ћу на ви ја ча Бор ца, у
пе том се ту ни је би ло ни ка кве
ди ле ме. Бо јан По знић и ње го -
ви са и гра чи су ла ко, без ве ли -
ких про бле ма, до шли до још
јед не вред не по бе де ко ја их
оста вља у вр ху пр вен стве не та -
бе ле.

На ред ног ви кен да Бо рац опет
игра на свом те ре ну. У су бо ту,
8. де цем бра, у Ха лу спор то ва
на Стре ли шту до ла зи Фу тог.

У За гре бу је про шлог ви кен да
одр жан 42. ме ђу на род ни тур -
нир у стре ља штву под на зи вом
„Тро феј мла до сти”. У га ђа њу
из ва зду шног оруж ја над ме та -
ло се пре ко 200 стре ла ца из
осам зе ма ља.

Де јан Пе шић, ре пре зен та ти -
вац Ср би је и члан СД-а „Пан -
че во 1813”, са 621,9 кру го ва у
ква ли фи ка ци ја ма за у зео је пе -
то ме сто и та ко обез бе дио уче -
шће у фи на лу. У бор би са осам
нај бо љих се ни о ра био је од ли -
чан, али га је је дан ло ши ји хи -
тац ко штао ме да ље, од ко је га
је на кра ју де ли ло са мо 0,4 кру -
га, па је мо рао да се за до во љи
че твр тим ме стом.

Ово так ми че ње ће Де ја ну
сва ка ко ко ри сти ти као при пре -
ма за три ме ча на Ин тер на ци -

о нал ном пр вен ству Бе о гра да,
ко је ће би ти одр жа но на ред -
ног ви кен да.

Че твр то ко ло Ли ге пи о ни ра
одр жа но је про шлог ви кен да у
Зре ња ни ну.

Жен ска еки па СД-а „Пан че -
во 1813” би ла је пе та, а тим
де ча ка је за у зео ше сто ме сто.
Те о до ра Кон дић је са 183 кру -
га осво ји ла дру го ме сто у по је -
ди нач ном над ме та њу, а Алек -
са Ра ко њац је био тре ћи са 175
кру го ва. Уче ство ва ли су и Ива
Ра ко њац, Ог њен Бун чић и Пе -
тар Цвет ко вић.

На ред но ко ло би ће на про -
гра му 16. де цем бра у Ки кин ди.

Та ко ђе у Зре ња ни ну, про -
шлог ви кен да је одр жа но и дру -
го ко ло Ли ге ка де та и мла ђих
ју ни о ра Вој во ди не.

У га ђа њу из ва зду шног пи -
што ља ка дет Ми хај ло Сли јеп -
че вић осво јио је пр во ме сто, с
501 кру гом, а Ве ли мир Нин -
ко вић је био тре ћи, са 450 кру -
го ва. Њих дво ји ца и Вељ ко Ла -

зов ски (435 кру го ва) осво ји ли
су дру го ме сто у екип ној кон -
ку рен ци ји мла ђих ју ни о ра. Ма -
ри на Ми ја то вић је би ла пр ва и
је ди на ка дет ки ња у га ђа њу из
пи што ља.

НО ВО СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

ПРЕ ЦИ ЗНИ ЗА МЕ ДА ЉУ

Јелена Петров опет у дресу матичног клуба



Ру ми, где их је до ма ћи Сло вен са вла -
дао са 20:19.

Нај е фи ка сни ја у ре до ви ма Пан чев -
ки на утак ми ци у Ру ми би ла је Ка та -
ри на Шу бе рић, ко ја је по сти гла се -
дам го ло ва.

ЖРК Пан че во је са да на че твр том
ме сту на та бе ли, са 14 бо до ва, а у не -
де љу, 9. де цем бра, у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту до че ку је Пи рот.

Ру ко ме та ши Ја бу ке су у по след њем
ко лу је се њег де ла пр вен ства Пр ве ли -
ге „Се вер” у го сти ма по бе ди ли еки пу
Хер це го ви не из Сеч ња с ре зул та том
25:31.

Ве о ма мо ти ви са ни до ма ћи ни ус пе -
ли су са мо у пр вих два де се так ми ну -
та да па ри ра ју еки пи из Ја бу ке. До -
бром игром у од бра ни Ја бу ча ни су до
кра ја по лу вре ме на на пра ви ли раз ли -
ку од пет го ло ва, ко ја им је би ла до -
вољ на да се на кра ју и ра ду ју.

У по бед нич кој еки пи од лич не пар -
ти је пру жи ли су Спа сић и Пе шић, са
по осам го ло ва, а у сто пу су их пра ти -
ли Пе шко, са пет, као и Јо ва нов ски и
Ми лен ко вић, ко ји су по че ти ри пу та
би ли пре ци зни. На го лу је још јед ном
од ли чан био Јан дрић.

Ја бу ча ни су оста ли у тр ци за пр во
ме сто и ула зак у Су пер Б ли гу. Оче -

шло на сво је ме сто. Сјај на кри ла Ди -
на ма, Пи ли по вић и Ко ста ди но вић,
до при не ла су да њи хов тим без ве ли -
ких тр за ви ца и овај меч три јум фал но
при ве де кра ју.

– Сва ка част Мо крој го ри на бор бе -
но сти. Пу бли ка је мо гла да ужи ва у
пра вом ру ко ме ту. На дам се да ће нас
на ви ја чи по др жа ва ти и у на ред ним
ме че ви ма, а мо јим са и гра чи ма че -
сти там на де се тој уза стоп ној по бе ди,
за хва љу ју ћи ко јој смо ушли у исто -
ри ју срп ског ру ко ме та – ис та као је
по сле утак ми це Ми лош Ко ста ди но -
вић, ко ји је са се дам по го да ка био и
нај е фи ка сни ји у ре до ви ма Ди на ма.

По ред ње га, го ло ви ма су се ис та кли
и Иван Ди ми три је вић (шест), као и
Вељ ко Ми ло ше вић и Ми лош Ба ру џић,
ко ји су по пет пу та би ли пре ци зни.

– Пре све га же лим да за хва лим љу -
ди ма из упра ва клу бо ва што су у овом
те шком тре нут ку ус пе ли да се до го -
во ре и да се ова утак ми ца од и гра.
Мо кра го ра је од лич на, хра бра еки -
па, а по бед ни ка је од лу чи ла на ша ду -
жа клу па. За хва лио бих и на шој пу -
бли ци на по др шци, али не же ли мо
да пра ви мо ве ли ку еу фо ри ју ни по -
сле де се те по бе де. Иде мо да ље, при -
пре ма мо се за на ред ног ри ва ла, за
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Јована Брујић,
гимназијалка: 

     – Викенд ћу 
провести у учењу,
јер се ближи крај
полугодишта, али 
ћу и изаћи мало 
с друштвом.

Теодора Гајић,
гимназијалка: 

     – Време ћу про-
вести с другарицама,
учићемо заједно.
Можда ћу отићи и 
код баке на село.

Младен Ђорђевић,
гимназијалац: 

     – Мораћу да учим
овог викенда. 
Нема одмора, 
ни излазака.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Буди сам на улици
Треба ми свет отворен за погледе, отворен за трчање.

    Треба ми соба да прими пет хиљада људи са дигнутим

чашама.

    Ломи се кристал, светлуцају стаклене искре под нашим

ногама.

    Као потпуни странци са стаклом у срцима, са стаклом у

очима, на лицима.

    Буди сам на улици, буди сам...

Та-ту
Хоћу да заборавим овај дан и прошли дан,

    постајем равнодушан, посматрам се изнутра.

    Потребан је подстицај, празан сам и уморан,

    желим да сам тамо где је лако рећи добро је.

    Та-ту, ружа на грудима, та-ту, на маљавим...

    Лаж и мимикрија,

    та-ту, јако добар та-ту.

Изнад града
Појели смо свако зрно, целу ноћ стрпали у недра.

    Попили смо све до капи, суве усне дувају у једра.

    Путујемо изнад града, град се смеје, гледа на нас.Бежимо у

ново јутро, изнад града, испод нас.

    Спојили смо длан и длан,

    заменили ноћ за дан.

    Не губимо дах, мала деца не познају страх.

Текст и музика: ЕКВ

Де сет утак ми ца – де сет
по бе да

У не де љу до ла зи 
Пар ти зан

Ру ко ме та ши Ди на ма на ста вља ју да
по ме ра ју гра ни це. Они су про шлог
ви кен да од и гра ли и де се ту утак ми цу
ове се зо не у Су пер ли ги и оства ри ли
су де се ту по бе ду. Та кав под виг до са -
да ни јед ном ти му у на шој зе мљи ни је
по шао за ру ком, па Бран ку Ра да но -
ви ћу и ње го вим са и гра чи ма тре ба ода -
ти још јед но ве ли ко при зна ње: сва ка
част, мом ци!

Утак ми цу де се тог ко ла елит ног срп -
ског ру ко мет ног ка ра ва на Ди на мо је
про шлог ви кен да, си лом при ли ка, од -
и грао у Ха ли спор то ва на Стре ли шту.
Због тре нут не си ту а ци је на Ко со ву и
Ме то хи ји, Мо кра го ра из Зу би ног По -
то ка је би ла „до ма ћин” у на шем гра -
ду. Иа ко се до фи ни ша пр вог по лу -
вре ме на од ви ја ла го то во рав но прав -
на бор ба у пан че вач ком „хра му спор -
та”, мом ци ко је пред во ди тре нер Иван
Пет ко вић још јед ном су до ка за ли због
че га су ове го ди не нај бо љи у Су пер -
ли ги: Мо кра го ра – Ди на мо 22:29
(11:14).

Еки па с Ко со ва и Ме то хи је пред -
ста ви ла се у од лич ном све тлу, у 22.
ми ну ту има ла је и пред ност од јед ног
го ла (9:8), а он да су „жу то-цр ни” до -
да ли гас, па су Иван Ди ми три је вић,
Ми лош Ко ста ди но вић, Ми лош Ба ру -
џић и Не над Вуч ко вић ефект ним го -
ло ви ма до при не ли да Пан чев ци на
од мор оду с три го ла „ви шка” (11:14).

Ди на мо је на по чет ку дру гог по лу -
вре ме на имао два игра ча ма ње на те -
ре ну, али ни то га ни је оме ло да бу де
још убе дљи ви ји. Гол ман Зла та но вић

је ба цио иде ал ну кон тру за Ба ру џи ћа,
ко ји је по ви сио на 11:15, по том је по -
ен ти рао и Вељ ко Ми ло ше вић, а он да
је до шло до ма лог па да кон цен тра ци -
је. Тре нер Пет ко вић је ре а го вао тајм-
ау том и по ви ше ним то ном, јер је имао
шта да ка же сво јим игра чи ма, а по -
сле крат ког пре да ха све је опет до -

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДИ НА МО НА ПИ САО ИСТО РИ ЈУ

ПО МОЋ ЗА ЖИ ВУ
Као и меч с Мо кром го ром, и утак -

ми ца из ме ђу Ди на ма и Пар ти за -

на има ће ху ма ни тар ни ка рак тер.

Би ће по ста вље на ку ти ја у ко ју

ће сви они ко ји то же ле, мо ћи да

уба це нов ча ни при лог за при ку -

пља ње по мо ћи за ле ген дар ног

фи зи о те ра пе у та мно гих пан че вач -

ких клу бо ва Жи ву Пр вач ког.

Сред ства су по треб на за ку по ви -

ну ле ко ва и ин ва лид ских ко ли ца.

Пар ти зан, а Мо крој го ри же лим да се
опет срет не мо у плеј-офу – ре као је
тре нер „жу то-цр них” Иван Пет ко вић.

Ди на мо у не де љу, 9. де цем бра, пред
сво јим на ви ја чи ма до че ку је бе о град -
ски Пар ти зан. Не ма сум ње да нам
пред сто ји још јед на сјај на ру ко мет на
пред ста ва ко ју не би тре ба ло про пу -
сти ти. Меч по чи ње у 18 са ти.

Ру ко ме та ши це су про шле сед ми це
пре тр пе ле два по ра за у Су пер Б ли ги.

Нај пре су у сре ду, 28. но вем бра, у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту из гу би -
ле од ОРК Бе о гра да са 19:26, а про -
шлог ви кен да су без бо до ва оста ле и у

ку је се пра ва бит ка на про ле ће са еки -
пом Сив ца, ко ја тре нут но во ди на та -
бе ли и има два бо да пред но сти.

Мо же се ре ћи да је ово би ла нај у -
спе шни ја го ди на ру ко ме та ша Ја бу ке
у по след њих не ко ли ко се зо на. На и -
ме, Ја бу ча ни су у 2018. за бе ле жи ли
два де сет по бе да, је дан ре ми и са мо
два по ра за. То ме тре ба при до да ти да
су ка де ти, пи о ни ри и мла ђи пи о ни ри
Ја бу ке уче ство ва ли у Ли ги Вој во ди -
не, а да су ка де ти и мла ђи пи о ни ри
из бо ри ли пла сман у Су пер ли гу Вој -
во ди не.

А. Жив ко вић


