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По след њег да на 2018. 
године пу штен у рад део
Ин тер ног

За вр ше так ра до ва у це лом
бло ку оче ку је се у фе бру а ру

Ове го ди не мо жда 
ре кон струк ци ја и остат ка
бол ни це

Јед на од убе дљи во нај леп ших ве сти
ко је су обе ле жи ле крај 2018. го ди не у
Пан че ву сва ка ко је та да је ко нач но
пу ште но у рад ком плет но оде ље ње
хе мо ди ја ли зе у Ин тер ном бло ку пан -
че вач ке Оп ште бол ни це.

Но ва ре верз на осмо за, 36 нај мо -
дер ни јих апа ра та за хе мо ди ја ли зу,
све тле и то пле, сре ђе не про сто ри је –
сли ка је ко ја ће вас са да до че ка ти на
ме сту где сте до ско ра мо гли ви де ти
зар ђа ле кре ве те, до тра ја ле уре ђа је,
ме мљи ве зи до ве и усло ве не до стој не
људ ског би ћа.

Оства ре ње сна
Мо дер ни свет ски цен три и Пан че во
са да су, без пре те ри ва ња, на истом
ни воу. А то је тек по че так, јер се уско -
ро оче ку је за вр ше так ра до ва на ре -
кон струк ци ји свих шест ета жа Ин -
тер ног бло ка, а мо жда иста та ква суд -
би на сле ду је и чи та вом остат ку бол -
ни це.

– По ло ви на оде ље ња хе мо ди ја ли зе
пу ште на је у рад 23. но вем бра, а 31.

ЛЕ ПЕ ВЕ СТИ ИЗ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ БОЛ НИ ЦЕ

НО ВО ОДЕ ЉЕ ЊЕ ХЕ МО ДИ ЈА ЛИ ЗЕ ИЗ ГЛЕ ДА СВЕТ СКИ
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Без расправе кроз 
79 тачака
» страна 4

„Тамиш” плови 
ка Дорћолу
» страна 25

ТРАДИЦИЈАТРАДИЦИЈА

жи ве ли у ве о ма те шким усло ви ма, бу -
ду ћи да се ово оде ље ње је ди но ни је
мо гло из ме сти ти то ком све о бу хват не
ре кон струк ци је Ин тер ног бло ка. Ви ше
смо не го срећ ни што смо на по кон ус -
пе ли да тим љу ди ма пру жи мо усло ве
за ле че ње ка кве и за слу жу је јед на уста -
но ва у 21. ве ку – ис та као је др Сло бо -
дан Ову ка, ди рек тор Оп ште бол ни це.

Пре ма ре чи ма др Го ра на Во ји но -
ви ћа, ше фа оде ље ња хе мо ди ја ли зе,
те ра пи је ће са да би ти ду же, а са мим
тим и ква ли тет ни је.

– Па ци јен ти ће оста ја ти на ди ја ли -
зи око че ти ри са та. Ра ди ће мо шест
да на у не де љи, у две сме не, а не ким
да ни ма и у три ка ко би сви па ци јен ти
би ли при мље ни. Ди ја ли зни цен тар
Оп ште бол ни це има око 150 па ци је -
на та и по том бро ју смо тре ћи у Вој -

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.

де цем бра стар то вао је и оста так. То је
ве ро ват но нај бо љи но во го ди шњи по -
клон за све на ше па ци јен те и осо бље,
ко ји су у прет ход них че тр на ест ме сеци

во ди ни. На ши па ци јен ти до ла зе из
Пан че ва и из још пет ма њих оп шти -
на. За то је, и по ред свих по бољ ша ња,
и да ље по треб на до бра ор га ни за ци ја

ка ко би усло ви би ли под јед на ки за
све – ис та као је Во ји но вић.

Ру жне успо ме не

На оде ље њу хе мо ди ја ли зе то ком це -
лог да на све по сте ље су пу не и пра -
зног хо да не ма. Па ци јен ти су са да
пре пу ни ле пих ути са ка. Ипак, те шко
је да вам не за ста не кне дла у гр лу ка -
да чу је те да чо век хва ли оде ље ње бол -
ни це за то што је на ње му са да на по -
кон то пло или за то што има до вољ но
све тло сти, а зи до ви су окре че ни.

Ме ђу они ма ко ји пам те све про ме -
не ко је је у по след ње две де це ни је
пре жи ве ло по ме ну то оде ље ње, сва ка -
ко је наш су гра ђа нин Че до мир Ко -
стић, ко ји на те ра пи ју до ла зи већ 22
го ди не.

(На ста вак на стра ни 9)
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Празнична идила.

У центру града, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 11. јануар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Ода скром но сти
Ко год ни је гле дао (прет)по след њег „Ива но ви ћа” на са да већ
бив шој грч кој а на шој на ци о нал ној те ле ви зи ји, мно го је про -
пу стио, на ро чи то ако зна да ове еми си је не ће би ти до да љег,
на кон већ чу ве ног „ко пер ни ку сов ског обр та” у ве зи с тим
ме ди јем.

Да кле, реч је о го сто ва њу чо ве ка гро ма де, са чи ње ног од
злат ног гру ме ња. Ме ре но у ко ли чи ни ду ше, на рав но. Гро ма -
де и као глум ца, па ни зом не ве ро ват них окол но сти, та ко ре -
ћи при нуд но, и као пи сца и, што је нај зна чај ни је, као љу ди не
у пра вом сми слу те ре чи. Он је то це лог жи во та с не појм љи -
вом искре но шћу на но во до ка зи вао, па и он да кад су га у јед -
ном мо мен ту мно ги од ба ци ли, а не ки, ни овлаш не зна ју ћи
чи ње ни це, чак и пре зре ли. А да не при ча мо о ње го вој по то -
њој суд би ни оли че ној у ду шев ном и те ле сном хо ду по му ка -
ма кроз ко је је про шао на ви ше жи вот них „спра то ва”. То га је
на гна ло да се по све ти по ме ну том пи са њу, ка ко ка же, не сла -
ве ра ди, већ с ци љем да оста ви по ру ку и по у ку. И све то вре -
ме, без об зи ра на ха би тус ко ји га је де тер ми ни сао за ро ле љу -
ди ве ли ких ста сом, гла сом и на да све вр ли на ма, успе вао је да
до по ни зно сти оста не скро ман. А то је вр ли на ко ју, ако нам
је ду хов ни оп ста нак мио, мо ра мо вра ти ти на људ ски пи је де -
стал. Јед ном за сваг да.

За не пу ће не, ра ди се о Жар ку Ла у ше ви ћу, чо ве ку чи ји је
лик рам за сли ку пра вич них и од ва жних хе ро ја.

Пам ти мо га као упе ча тљи вог глум ца, пре све га у уло га ма
прав до љу би вих бун тов ни ка, би ло да је играо Ши љу, Шме ке -
ра или Бај ру. А на на чин на ко ји је ожи вео Оби ли ћа, су ви -
шно је по тро ши ти и слов це. По и сто ве ћи ва ње је ишло до тле
да су не ки клин ци те то ви ра ли ње гов лик на над лак ти ци као
срп ског ју на ка ко ји је на Ко со ву про бу ра зио сул та на Му ра та
од уч ку ра до бе ла гр ла. А тек ка кву му је сла ву и „сла ву” до -
нео лик Све тог Са ве! То ли ку да је, по сле „чу ве ног” упа да Ше -
ше ља и ње го вих па ра вој них зли ко ва ца на пред ста ву, ка да им
се сме ло од у прео и на мах по стао ме ста гро зо мор них екс тре -
ми стич ких прет њи, од по ли ци је до био пи штољ као је ди ну
мо гу ћу ме ру без бед но сти. Тај га је пи штољ не ко ли ко го ди на
ка сни је, те коб не цр но гор ске но ћи раз у ла ре них, мо жда оста -
вио у жи во ту, али га је на ду ге ста зе са свим си гур но учи нио
му че ни ком и стра дал ни ком. Због то га је био на те ран да пре -
ки не јед ну од нај бе ри ћет ни јих глу мач ких ка ри је ра и по ла
жи во та про ве де у за тво ру, ег зи лу или про го ну.

По ен та овог пи са ни ја је то што га све те тр но ви те ста зе ни -
су скре ну ле с је ди ног пра вог пу та до бро те, чи сто те, искре но -
сти, по ште ња и све га дру гог што људ ско би ће мо же на чи ни -
ти че сти тим. Што би ње го ви цр но гор ски пре ци ре кли:
кра си(ло) га чој ство и ју на штво.

А он ће и да ље оста ти по ни зан у скром но сти, чак ће се сво -
јим чи та о ци ма и гле да о ци ма не пре ста но из ви ња ва ти због ег -
зи би ци о ни зма, то јест скре та ња па жње на се бе, али ће баш
за то, као сви истин ски ве ли ки љу ди, би ти упам ћен за на век.

Ко зна, мо жда се та кав ро дио, а мо жда то јед но став но мо -
же сва ко ко се ма ло по тру ди.

Упра во због то га о јед ном жи вом чо ве ку ов де се го во ри као
у не кро ло гу (иа ко се мо же ре ћи да је ви ше пу та уби јан, на
сре ћу – не у спе шно). И то пре све га не би ли за лу та лим и за -
блу де лим на ра шта ји ма сво јим ли ком и де лом ве ли чан стве -
ни Жар ко „Оби лић” по слу жио као смер ни ца, али док је ту
ме ђу на ма, а не као мно ги ко ји су по ста ли узор тек као бла -
же но по чив ши. Пра ви жи ви и опи пљи ви до каз од кр ви и ме -
са за то ка ко се, упр кос свим жи вот ним са ла у ка ма, мо же би -
ти ис пра ван и ус пра ван, на спрам то ли ких ко ји су јеф ти ном
ме диј ском „ма ги јом” по ста ли обје кат за угле да ње иа ко су су -
штин ски на то тал но су прот ном вред но сном по лу.

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.

Сре ди ном две хи ља ди тих, не ко ли ко
го ди на на кон пе то о ок то бар ских про -
ме на, гра ђан ска свест ве ро ват но је би -
ла на нај ви шем раз вој ном сте пе ну, па
мо жда и као ни кад на овим про сто -
ри ма.

У на шем гра ду јав ност се на ро чи то
ус та ла са ла по во дом све ве ћег за га ђе -
ња иза зва ног еми си ја ма штет них га -
со ва, а „Пан че вац” је у том по гле ду
за у зи мао зна ме ни ту, бо ље ре ћи ли -
дер ску по зи ци ју и био ви нов ник број -
них апе ла и ак ци ја. Сто га се са свим
нор мал ним сма тра ло да се на на слов -
ној стра ни на ђе упра во та те ма, као
ре ци мо у бро ју 4149, од 14. ју ла 2006.
го ди не.

У тек сту под на сло вом „Гре шка иза -
зва ла пре ми је ру” реч је о еви ден ти -
ра њу из у зет но ви со ких, па чак и за
Пан че во енорм них кон цен тра ци ја
бен зе на на мер ном ме сту Ва тро га сни
дом. Убр зо се ис по ста ви ло да је то

веро ват но иза зва но по гре шним ин -
ста ли ра њем ана ли за то ра. Пре ма ре -
чи ма Би ља не Ми ла ди но вић, та да шње
за ме ни це оп штин ског се кре та ра за за -
шти ту жи вот не сре ди не, ра ди ло се о
пр вој ве ћој не пра вил но сти у ра ду мо -
ни то рин га от кад је он по ста вљен, уз
ње ну на по ме ну да је за то вре ме овај
си стем што по сред но, што не по сред -
но ути цао на ума ње ње за га ђе ња.

Ипак, ау тор тек ста кон ста ту је да је
тај до га ђај до нео и не што до бро Пан -
чев ци ма, јер је ди рек тор Ра фи не ри је
Ни ко ла Га рић убр зо на кон то га из дао
на лог о об у ста вља њу свих ак тив но сти
у на ред них осам са ти на на ме ша ва њу
мо тор них бен зи на ко је би мо гле иза -
зва ти уве ћа ње кон цен тра ци је бен зе -
на. Ти ме је ова ком па ни ја пред у зе ла
ме ре про пи са не ре ше њем Ми ни стар -
ства на у ке и за шти те жи вот не сре ди -
не до не те у ју ну, у ко јем је ре пу блич -
ка ин спек тор ка Је ле на Стан ко вић
на ло жи ла из ра ду све о бу хват ног пла -
на за пре ва зи ла же ње на ста ле си ту а -
ци је. Ис по ста ви ло да је по ме ну ти ин -
ци дент убр зао ње го ву ре а ли за ци ју.

У на став ку овог бро ја би ло је ре чи
о из бо ру но вог ру ко вод ства у „Кон -
струк то ру”, ка да су за ге не рал ног и
из вр шног ди рек то ра по ста вље ни Сло -

бо дан Аџић и Не бој ша Пан ду ров. Бу -
ду ћи да су у пи та њу би ли по ве ре ник
та да вла да ју ћег ДС-а и бив ши функ -
ци о нер СПС-а, пот пи сни ци тек ста су
се за пи та ли да ли је у пи та њу по ли -
тич ка или би знис ком би на ци ја.

У ин тер вјуу „Гост с по во дом” го -
во рио је ми ни стар здрав ства То ми -
ца Ми ло са вље вић, ко ји је ка те го рич -
ки ис ти цао да не ма оправ да ња за

ГРА ЂАН СКЕ СВЕ СТИ КАО НИ КАД

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Јордан Филиповић

не ред и гу жве у че ка о ни ца ма ам бу -
лан ти.

У не дељ ној по ли тич кој хро ни ци ис -
так ну то је да је за не пу не две го ди не
од из бо ра стра нач ки са став у оп штин -
ској скуп шти ни дра стич но из ме њен,
с об зи ром на то да су мно ги од бор ни -
ци про ме ни ли стра не, а по ста вље но
је и пи та ње за што пар ти је не пла ћа ју
за куп ни ну за сво је про сто ри је.

На пра вљен је и пре сек пан че вач ке
при ва ти за ци је, па је кон ста то ва но да
је од 25 фир ми ко је су про ме ни ле вла -
сни штво, у три по ни штен уго вор, а у
две тра је по сту пак о рас ки ду. У тек -
сту се да ље на во ди да аук ци ју че ка
без ма ло 30 дру штве них ко лек ти ва, а
де при ми ра ју ће је то што се у оп штин -
ску ка су од пла ни ра них 150 ми ли о на
ди на ра ни је сли ло ни 29 ми ли о на.

По ред мно гих дру гих при ча, у овом
бро ју ме сто је на шло и упо зо ре ње са о -
бра ћај не по ли ци је о то ме да је мно го

во за ча зре ло за по прав ни; ту је и ин -
фор ма ци ја са са стан ка Управ ног од бо -
ра Ди рек ци је да би по сту пак из ра де до -
ку мен та ци је за из град њу но во се љан ске
спорт ске ха ле тре ба ло по кре ну ти из по -
чет ка, као и да нас за ни мљи ва вест о кра -
ју ра до ва на са ни ра њу ста ре во зне ком -
по зи ци је на до мак Та ми ша, у чи јем се
јед ном ва го ну већ ду го на ла зи по пу лар -
ни ка фић. Ј. Ф.



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 услу-
га Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдо-
мена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица
Лазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да
др Љубицу Лазић колеге сма-
трају једним од најбољих ди-
јагностичара 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 маги-
стар кардиологије са Инсти-
тута „Дедиње”. Специјали-
стички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука ср-
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич-
ки преглед и ултразвук ср-
ца по цени од 7.000 динара.

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 хемато-
лошко-биохемијској лабо-
раторији те установе паци-

јенти већину верификова-
них, контролисаних и су-
мираних резултата могу до-
бити 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

Петак, 11. јануар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА У ГРА ДУ И ШИ РЕ

ПРО ШЛОГ МЕ СЕ ЦА У ПАН ЧЕ ВУ ДВО ЈЕ
ОБО ЛЕ ЛО ОД МОР БИ ЛА

Од по чет ка го ди не
ни је би ло за ра же них

У 2018. у Ср би ји
5.783 слу ча ја 
ма лих бо ги ња

За го ди ну да на 
пет на е сто ро умр ло
због ком пли ка ци ја
бо ле сти

У де цем бру про шле го ди не при -
ја вље но је укуп но се дам слу -
ча је ва обо ле ва ња од ма лих бо -
ги ња у Ср би ји, а од то га су два
с те ри то ри је Пан че ва – по твр -
ди ли су на Ин сти ту ту за јав но
здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо -
ва но вић Ба тут”. Че ти ри слу ча -
ја за бе ле же на су у Ја го ди ни, а
је дан у Бе о гра ду. Од по чет ка
овог ме се ца ни је би ло при ја -
вље них слу ча је ва обо ле ва ња од
мор би ла у на шој зе мљи.

У дру гој по ло ви ни про шле
го ди не у Пан че ву је још се дам
осо ба до би ло мор би ле: јед на у
ав гу сту и шест у ок то бру. У „Ба -
ту ту” ка жу да су од по чет ка ок -
то бра 2017. го ди не за кључ но
са 4. ја ну а ром 2019. на те ри то -
ри ји Ре пу бли ке Ср би је, укљу -
чу ју ћи и те ри то ри ју над ле жно -
сти За во да за јав но здра вље Ко -
сов ска Ми тро ви ца, ре ги стро -
ва на укуп но 5.783 слу ча ја ма -
лих бо ги ња, од ко јих су 2.932
ла бо ра то риј ски по твр ђе на у Ин -
сти ту ту „Тор лак”.

Бо лест сти же не вак ци ни са не
Уку пан број ре ги стро ва них
смрт них ис хо да због ком пли -
ка ци ја узро ко ва них ма лим бо -
ги ња ма из но си пет на ест. Крајем

де цем бра 2017. го ди не при ја -
вљен је пр ви смрт ни ис ход
услед ма лих бо ги ња у Ре пу бли -
ци Ср би ји по сле два де сет го -
ди на, а до кра ја апри ла 2018.
го ди не при ја вље но је још че -
тр на ест смрт них ис хо да узро -
ко ва них овом бо ле шћу.

Нај мла ђа обо ле ла осо ба ста -
ра је пет на ест да на, а нај ста -
ри ја се дам де сет јед ну го ди ну.
Нај ве ћи број обо ле лих је у уз -
ра сним гру па ма мла ђим од пет
и ста ри јим од три де сет го ди -
на. Ве ћи на обо ле лих осо ба
(94%) не вак ци ни са на је, не пот -
пу но вак ци ни са на или не по -
зна тог вак ци нал ног ста ту са. Од
укуп ног бро ја обо ле лих, 33%
је би ло хо спи та ли зо ва но или
је хо спи та ли за ци ја у то ку. Од
те жих ком пли ка ци ја ма лих бо -
ги ња ре ги стро ва но је за па ље -
ње мо зга код две и упа ла плу -
ћа код 586 обо ле лих осо ба.

Ове го ди не по че -
ла је да ра ди је -
дин стве на ба за ло -
кал них по ре ских
ад ми ни стра ци ја, а
гра ђа ни ће пре ко
ин тер не та мо ћи да
при сту пе ба зи по -
да та ка.

Ту ће мо ћи да
по гле да ју сво је ду -
го ва ње за по рез на
имо ви ну и да га
пла те елек трон ски.
Гра ђа ни ће увид у
по ре ске оба ве зе
мо ћи да до би ју јед -
но став ним уно сом ЈМБГ, а ова
услу га ће би ти омо гу ће на и
фир ма ма, ко је ће по дат ке до -
би ја ти уно сом је дин стве ног по -
ре ског ПИБ бро ја.

У је дин стве ном цен трал ном
си сте му, осим по ре за на имо -
ви ну, на ла зи ће се и по да ци о
са мо до при но си ма и еко ло шким
и ко му нал ним так са ма. Д. К.

ПЛА ЋА ЊЕ ПО РЕ ЗА НА ИМО ВИ НУ

Кли ком до по да та ка

По зи ва ју се за ин те ре со ва ни за
уче шће у про гра му „EIT Cli-
mate-KIC Accelerator”, нај ве -
ћем ЕУ ак це ле ра то ру на ме ње -
ном стар та по ви ма и пред у зет -
ни ци ма са ино ва тив ним и про -
дор ним иде ја ма у ве зи с кли -
мат ским про ме на ма, да се при -
ја ве до 27. ја ну а ра.

Про грам „EIT Climate-KIC
Accelerator” на ме њен је ти мо -
ви ма ко ји на ме ра ва ју да осну -
ју стар тап (пр ва фа за), као и
стар та по ви ма до пет го ди на
ста ро сти, с нај ма ње два осни -
ва ча (дру га и тре ћа фа за) са
ино ва тив ним, ко мер ци јал но
одр жи вим про из во ди ма или

услу га ма у ве зи с кли мат ским
про ме на ма.

Про грам ће би ти ре а ли зо -
ван у пе ри о ду из ме ђу апри ла
и сеп тем бра 2019. го ди не у
два на ест европ ских зе ма ља и
об у хва та: еду ка ци ју и ин тен -
зив не тре нин ге, лич но мен -
тор ство и бес по врат ну фи нан -
сиј ску по моћ. Уче шће је бес -
плат но, а пред у слов је до бро
зна ње ен гле ског је зи ка. Ви ше
ин фор ма ци ја о на чи ну при -
ја вљи ва ња за уче шће мо же се
на ћи на стра ни ци www.clima-
te-kic.org/ris/accelerator. 

М. М.

EIT CLIMATE-KIC ACCELERATOR

По зив за уче шће 
у ЕУ про гра му

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД

Цена: 4.000 дин.

УЛТРАЗВУК

Цена: 4.000 дин.

ПАПА ТЕСТ И 

КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 4.000 дин.

ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК

Цена: 6.000 дин.

ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК 

+ ПАПА ТЕСТ И 

КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 7.500 дин.

Прегледе обавља 

др Јован Рудић
(ГАК „Народни фронт”)

Заказивање радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

Не ка ваш осмех бу де
хо ли вуд ски

До ве ди те свој осмех до са вр -
шен ства без не по треб ног бру -
ше ња зу ба. Ви ни ри, по зна ти и
као фа се те, нај та ње су ке ра -
мич ке на док на де и иде ал но ре -
ше ње за про ме ну бо је, об ли ка
и ве ли чи не зу ба.

Цен тар за хит ну и ре ста у -
ра тив ну сто ма то ло ги ју „Ни ко -
дент ме дик” ис ти че се ква ли -
те том услу га, са вре ме ном
опре мом, про фе си о нал ним и
љу ба зним осо бљем и при јат -
ним ам би јен том, па се све ве -
ћи број на ших су гра ђа на од -
лу чу је за услу ге те сто ма то -
ло шке ор ди на ци је, ко јом ру -
ко во ди др Ђор ђе Ни ко лић.

Због ве ли ког ин те ре со ва ња
на ших су гра ђа на и су гра ђан -
ки, у „Ни ко ден ту” су при пре -
ми ли ве ли ке но во го ди шње по -
пу сте.

Ис ко ри сти те ову при ли ку и
за ка жи те пре глед, пу тем те ле -
фо на 064/21-75-056. Овај са -
вре ме ни и мо дер но опре мље -
ни цен тар на ла зи се пре ко пу -
та ста ре роб не ку ће, у Ули ци
Мак си ма Гор ког 2. По се ти те
„Ни ко дент ме дик”, осе ти те спој
на у ке и умет но сти, ожи ви те
свој осмех и жи ви те за исти,
јер је упра во осмех ваш нај бо -
љи адут!

Д. К.

Од 9. ок то бра 2017. го ди не
на сна зи су по о штре не ме ре
епи де ми о ло шког над зо ра над
ма лим бо ги ња ма на те ри то ри -
ји Ре пу бли ке Ср би је у скла ду с
Пла ном ак тив но сти за од стра -
њи ва ње ове бо ле сти у Ре пу бли -
ци Ср би ји. Ове ме ре под ра зу -
ме ва ју при ја ву сум ње, ла бо ра -
то риј ску ди јаг но сти ку, изо ла -
ци ју и ле че ње обо ле лих, здрав -
стве ни над зор, епи де ми о ло шки
над зор и вак ци на ци ју не вак -
ци ни са них и не пот пу но вак -
ци ни са них ли ца.

Пре по знај те симп то ме
Mорбиле су акут но за ра зно ви -
ру сно обо ље ње ко је иза зи ва
мор би ла ви рус. Обич но по чи -
ње из не над ном по ја вом ви со -
ке тем пе ра ту ре, кон јунк ти ви -
ти сом, цу ре њем из но са, ка -
шљем и гла во бо љом. На кон три
до се дам да на ја вља ју се ма ку -
ло па пу лар не оспе, и то нај пре
на ли цу, а по том и на тру пу и
екс тре ми те ти ма. Оне на ко жи
оста ју од че ти ри до се дам да -
на.

„Ре зер во ар” бо ле сти је чо -
век, а за ра за се пре но си ва зду -
шно-ка пљич ним пу тем или у
ди рект ном кон так ту са се кре -
ти ма из гр ла и но са ин фи ци -
ра ног. Пе ри од ин ку ба ци је је од
се дам до осам на ест, а нај че -
шће че тр на ест да на. Обо ле ла
осо ба је за ра зна не што пре

појаве симп то ма и че ти ри да -
на по из би ја њу оспе. На мор -
би ле су осе тљи ви сви они ко ји
их ни су пре бо ле ли или ни су
успе шно вак ци ни са ни.

Сва ка осо ба ко ја је би ла у
кон так ту са обо ле лим од мор -
би ла и има симп то ме бо ле сти,
тре ба да се без од ла га ња ја ви
иза бра ном ле ка ру, ра ди ди јаг -
но сти ко ва ња и ле че ња. Про тив
мор би ла, али и за у шки и ру бе -
о ла шти ти нас вак ци на ММР,
ко ја се, у скла ду с Ка лен да ром
оба ве зне иму ни за ци је, да је у
дру гој и сед мој го ди ни жи во та
де те та.

У скла ду с пред ло же ним ме -
ра ма Ин сти ту та „Ба тут”, на
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је
ин тен зив но се спро во ди вак -
ци на ци ја свих не вак ци ни са -
них и не пот пу но вак ци ни са -
них осо ба уз ра ста од на вр ше -
них два на ест ме се ци до на вр -
ше них осам на ест го ди на. У
„Ба ту ту” на во де да ме ре по о -
штре ног над зо ра тре ба спро -
во ди ти до да љег, од но сно нај -
ма ње у пе ри о ду дво стру ке мак -
си мал не ин ку ба ци је од по -
след њег ре ги стро ва ног слу ча -
ја, а у скла ду с па ра ме три ма у
оце ни и про це ни епи де ми о -
ло шке си ту а ци је у жа ри шту
епи де ми је, а то је це ла те ри -
то ри ја др жа ве.

Д. Ко жан

На сна зи су по о штре не ме ре над зо ра
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НА СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

БЕЗ РАС ПРА ВЕ КРОЗ 79 ТА ЧА КА
Не за до вољ ни 
опо зи ци о ни 
од бор ни ци иза шли 
из са ле

Циљ им је да се 
до мог ну вла сти, јер 
је за њих власт сласт,
а не од го вор ност –
ре као је шеф 
од бор нич ке гру пе
СНС-а

Пред став ни ци гра ђа на оку пи -
ли су се у ве ли кој са ли Скуп -
шти не гра да 29. де цем бра са -
да већ прет ход не го ди не да би
про шли кроз чак 79 та ча ка
днев ног ре да. Али, на жа лост,
бр зо им је број но ста ње опа ло
и, што је ва жни је, из о ста нак
од бор ни ка из гру па „Сло бод но
Пан че во” и „За на ше Пан че во”
на ја вио је да ће пар ла мен тар -
на рас пра ва би ти мр ша ва, ве о -
ма мр ша ва.

Та ко је и би ло: кроз огро -
ман број те ма, при че му је пр -
ва би ла бу џет Гра да за 2019,
про тр ча но је за са мо сат и по
вре ме на.

Ко ко га слу ша и чу је?
При ли ком да ва ња пред ло га за
до пу ну днев ног ре да опо зи ци -
о ни од бор ни ци су би ли вред -
ни; из ла зи ли су за го вор ни цу
по ку ша ва ју ћи да убе де пред -
став ни ке вла сти да се го во ри о
још не ким ва жним те ма ма. Па -
вле Ђу кић („За на ше Пан чево”)

же лео је да се рас пра вља о „зло -
у по тре би ма те ри јал них јав них
ре сур са у по ли тич кој кам па -
њи”, јер је то, пре ма ње го вим
ре чи ма, „про тив за ко ни то”.

Ни ко ла Ћур чин („Сло бод но
Пан че во) тра жио је да се про -
го во ри о про бле ми ма у Апо те -
ци Пан че во, не до ступ но сти јав -
них про сто ра, рас по де ли сред -
ста ва на кон кур си ма за јав но
фи нан си ра ње ме ди ја...

Ђу кић је, по што је све што
је пред ло же но као до пу на глат -
ко од би је но и „јер не ма од го -
во ра на ве ли ки број од бор нич -
ких пи та ња”, с го вор ни це ре -
као да ће чла но ви ње го ве од -
бор нич ке гру пе на пу сти ти сед -
ни цу, што су „ис пра ти ле” и ко -
ле ги ни це и ко ле ге из „Сло бод -
ног Пан че ва”, уз кон ста та ци ју
да не же ле да да ју „ле ги тим -
ност ра ду ова кве скуп шти не”.

Пр ви је ре а го вао пред сед ник
Скуп шти не гра да Ти гран Киш,
ре кав ши да му је жао, за то што
је „ово ме сто за су че ља ва ње
ми шље ња”.

У хо лу Град ске упра ве, од -
мах по на пу шта њу сед ни це, Де -
јан Јо ва но вић („Сло бод но Пан -
че во”) из нео је ми шље ње да
„опо зи ци ја при ча упра зно”, по -
што због из о стан ка те ле ви зиј -
ских пре но са сед ни ца и за тво -
ре но сти по је ди них ме ди ја „мо -
ра да се обра ћа са мо вла сти,
којa нас не слу ша и не же ли да
чу је”. Ипак, за јед нич ки за кљу -
чак опо зи ци о них од бор ни ка био
је да ће и то ком 2019. го ди не
на ста ви ти да се по ли тич ки бо -
ре у ло кал ном пар ла мен ту.

то ку”. Жив ко ви ће во из ла га ње
од бор ни ци вла да ју ће ве ћи не
ис пра ти ли су апла у зом.

За реч се ја вио Зо ран Јо ва -
но вић (ДС), ко ји је не што ка -
сни је, ка да је бу џет усво јен, та -
ко ђе на пу стио сед ни цу.

– Ов де пред ста вљам гра ђа -
не, а не се бе. Не ћу вам ни ја
да ти ле ги ти ми тет, ова скуп -
шти на има ма њу де мо кра тич -
ност од ва ти кан ске ен кла ве кад
се би ра па па: не ви ди мо се, а
усва ја се нај ва жни је – бу џет.
Нај бо ље у ње му је што не ма
кре дит ног за ду же ња, а ипак ће
га би ти ре ба лан си ма, и то нај -
ве ћег, јер је пред из бор на го ди -
на – ре као је Јо ва но вић.

За тим је шеф со ци ја ли ста
Ни ко ла Дан гу бић ка зао да „бу -
џет мо ра крај ње пре ци зно да
при ка же и при хо дов ну и рас -
ход ну стра ну, а пан че вач ки ни -
је до вољ но на пре дан”. Же лев -
ши да с по ли тич ке стра не до -

нал ним пред у зе ћи ма, а ми ра -
ди мо на то ме, као и да се по -
ве ћа ју за ра де бу џет ским ко ри -
сни ци ма до де сет од сто. Ко а -
ли ци ја на вла сти пред во ђе на
Срп ском на пред ном стран ком
ра ци о нал но ра ди у ин те ре су
гра ђа на.

Усле дио је, по но во, апла уз.
И Со ња Ра ди во јев (ЛСВ) ко -

мен та ри са ла је пред лог из гле -
да град ске ка се: об ја сни ла је
да се ли ма тре ба да ти но вац,

јер „у До ло ву не ма ас фал ти -
ра ња, во до во да и вр ти ћа, а се -
ло до но си но вац у бу џет Гра -
да од про да је зе мљи шта”. Са -
мо стал ни од бор ник Пре драг
Бо га тин че вић ис та као је да је
нор мал но да се шко ла ма обез -
бе де ма те ри јал ни тро шко ви,
али да је про блем што су ин -
ве сти ци је на ви си ни од са мо
12 ми ли о на ди на ра за 25 шко -
ла на те ри то ри ји гра да, па је
апе ло вао на власт да из
кредита да ју још нов ца за
образо ва ње.

Пред ло же ни бу џет је, за тим,
усво јен.

Суд ста ри ји
Ве о ма бр зо, без из ве сти ла ца,
про шло се он да кроз пет на е -
стак та ча ка, по пут из ра де пла -
но ва де таљ не ре гу ла ци је, из -
ме на од лу ка о так са ма, о по -
слов ном и ма га цин ском про -
сто ру...

Из ве сти о ца је за го вор ни цу
из ве ла Од лу ка о суб вен ци о ни -
са њу тро шко ва ко му нал них
услу га со ци јал но нај у гро же -
ни јим гра ђа ни ма – ре сор ну
чла ни цу Град ског ве ћа Су за ну
Јо ва но вић. Она је об ја сни ла
да је „пред на ма од лу ка о суб -
вен ци о ни са њу свих ко му нал -
них услу га и де лат но сти од
јав ног зна ча ја: снаб де ва ње во -
дом и од во ђе ње от пад них во -
да, од но ше ње сме ћа и да љин -
ско гре ја ње”.

– Од лу ком је пред ви ђе но да
сва ка услу га има ума ње ње од
де сет од сто за по ро ди це ко је
оства ре пра во на то. У ову гру -
пу ула зе ко ри сни ци нов ча не и
со ци јал не по мо ћи и ли ца с ни -
ским при ма њи ма, а у овом тре -
нут ку за јед но чла но до ма ћин -
ство то је ме сеч ни при ход од
14.414 ди на ра, док је за шест и
ви ше чла но ва по ро ди це цен -
зус 34.652 ди на ра – ис та кла је
Су за на Јо ва но вић.

Јед на, на пр ву лоп ту, не у па -
дљи ва од лу ка иза зва ла је ре -
ак ци ју Ни ко ле Дан гу би ћа
(СПС). Он је по во дом Од лу ке
о да ва њу на ко ри шће ње Гра ду
Пан че ву без на кна де на нео д -
ре ђе но вре ме де ла објек та (пр -
ви спрат) и две га ра же у Ули -
ци Жар ка Зре ња ни на 17 у др -
жав ној сво ји ни за по тре бе За -
во да за за шти ту спо ме ни ка кул -
ту ре у Пан че ву ре као да „она
не ма уте ме ље ње јер не ма ре -
ал не си ту а ци је”, те да би тре -
ба ло да се са че ка епи лог суд -
ског спо ра. На то је крaт ко ре -
а го вао Киш, ре кав ши да је „суд
ста ри ји, па ће Град ис пра ви ти
све оно што бу де тре ба ло ако
до то га до ђе”.

Пре о ста лих пе де се так та ча -
ка, а ве ли ку ве ћи ну њих об ра -
ди ли смо кроз из ве шта је са сед -
ни ца Град ског ве ћа, усво је но
је у ти ши ни, ве ћин ским по ди -
за њем ру ку. Те ме су би ле из -
ме не про гра ма по сло ва ња и
фи нан сиј ских пла но ва за 2018,
као и про гра ми ра да за ову го -
ди ну јав них и јав них ко му нал -
них пред у зе ћа и уста но ва кул -
ту ре.

О од ла ску пред став ни ка опо -
зи ци је из скуп штин ске са ле
го во рио је и Жељ ко Су шец,
шеф од бор ни че гру пе СНС-а.
Он је под ву као да је раз о ча -
ран јер не мо же да ве ру је да
„по је ди ни пред став ни ци опо -
зи ци о них стра на ка ко ји то бо -
же ра де у ин те ре су гра ђа на де -
мон стра тив но на пу шта ју сед -
ни цу ка да се рас пра вља о вр -
ло ва жној тач ки – бу џе ту Гра -
да”, до дав ши:

– То ви ше го во ри о њи ма и
то је по ру ка гра ђа ни ма да они
ко ји се пред ста вља ју као бор -
ци за град Пан че во, не раз ми -
шља ју уоп ште о бу дућ но сти.
Очи глед но има ју дру ге ци ље -
ве: да се до мог ну вла сти, јер је
за њих власт сласт, а не од го -
вор ност.

Апла у зи за го вор ни ке
Пр ву тач ку днев ног ре да – Од -
лу ку о бу џе ту Гра да Пан че ва
за 2019. го ди ну – обра зла гао је

за ме ник гра до на чел ни ка Пре -
драг Жив ко вић, ко ји се ба ви
јав ним фи нан си ја ма.

– Ако га од бор ни ци усво је,
бу џет Гра да за 2019. го ди ну
из но си ће 5.079.680.000 ди на -
ра, што је у од но су на пред лог
за 2018. го ди ну ума ње ње за
100 ми ли о на ди на ра. То, на -
рав но, не зна чи да је си ту а ци -
ја ло ша. Хра бри нас ско ро све
у ве зи с при хо ди ма кла сич не
бу џет ске по тро шње. Та ко ђе,
ума ње но је кре дит но за ду же -
ње. Ово су основ ни фак то ри
због ко јих је до шло до укуп -
ног ума ње ња у пла ну, а већ
ће мо пр вим ре ба лан сом тај
из нос уве ћа ти – об ја снио је
Жив ко вић.

Он је до дао да је све пре ци -
зи ра но и у про грам ској кла си -
фи ка ци ји, да има ту још мно го
де та ља, али да ме ђу нај ва жни -
је спа да чи ње ни ца да се „у ка -
пи тал ном де лу бу џе та на ла зи
опис 47 ин ве сти ци ја ко је су у

дат но обра зло жи бу џет, Жељ -
ко Су шец је ре као:

– Со ци јал на да ва ња из град -
ске ка се до каз су да је ова власт
со ци јал но од го вор на. За хва љу -
ју ћи по ли ти ци ми ра и без бед -
но сти ко ју во ди пред сед ник
Ву чић, мно го је ве ће по ве ре ње
у на шу др жа ву не го ра ни је, па
има мо ре зул та те и у при вре -
ди: про ши ре ње се вер не ин ду -
стриј ске зо не за 25 хек та ра,
што зна чи да ће би ти још ин -
ве сти то ра по ред Не ма ца, и до -
ма ћих и стра них, па ова зо на
по ста је мо тор еко ном ског раз -
во ја. Из дво јен је но вац за ма -
те ри јал не тро шко ве шко ла и
уста но ва кул ту ре. У окви ру по -
љо при вре де би ће уло же но 200
ми ли о на ди на ра за укла ња ње
ди вљих де по ни ја, што го во ри
да се ба ви мо за шти том жи вот -
не сре ди не. Мо рам и да на -
глас упи там: ка да је ијед на
власт пре нас сма њи ва ла суб -
вен ци је јав ним и јав ним кому -

ГРАДОНАЧЕЛНИКОВА 

НОВОГОДИШЊА ЧЕСТИТКА

Драге суграђанке и суграђани,
На измаку старе, а на прагу
нове 2019. године, сумирајући
резултате, после много година
можемо рећи да се Панчево
враћа себи и поново постаје
снажан и модеран ин-
дустријски центар на
мапи Републике Срби-
је, али и Европе. На-
кон 40 година Пан-
чево пролази кроз
фазу нове индустрија-
лизације, и то као
седиште индустри-
је са чистим техно-
логијама и еколо-
шки одрживом про-
изводњом. Уз остварене
инвестиције, као и с већ ис-
планираним будућим улагањи-
ма, јасно су профилисани раз-
вој и перспектива нашег града
и свих људи који у њему живе
и раде.

Уз све напоре које као ло-
кална самоуправа улажемо,
спроводећи доследну и развој-
ну политику на свим нивоима
– локалном, покрајинском и
републичком, кроз реформе,
изградњу и модернизацију, си-
гуран сам да је пред Панчевом
и његовим грађанима светла

будућност и да ће оно у годи-
нама пред нама заблистати у
пуном сјају, као модеран европ-
ски административни, култур-
ни и привредни светионик на-
ше државе Србије и целог ре-

гиона.
Хвала вам на стр-

пљењу, хвала вам на
поверењу, а ја вас
уверавам да ће у на-
редној години, из

месеца у месец, бити
видљиви ефекти
свих инвестиција
и свеобухватног ра-
да на томе да до

њих дође.
У 2019. години вам

желим пре свега добро здра-
вље, пуно љубави и разумева-
ња према својим ближњима,
стрпљења, солидарности, да
остварите своје личне и по-
словне циљеве, али да нам по-
словни успех не буде једини
мотивациони фактор, него и
помоћ другима и хуманост.

Драге Панчевке и Панчев-
ци, желим вам све најбоље и
срећну нову 2019. годину!

Градоначелник 
Саша Павлов

ЗА ВР ШНА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА

Под сти цај но окру же ње
Кан це ла ри ја за мла де гра да
Пан че ва уче ство ва ла је на за -
вр шној омла дин ској кон фе рен -
ци ји у овој го ди ни под на зи -
вом „Под сти цај но окру же ње за
мла де”, ко ју је у Па ла ти Ср би -
је отво рио ми ни стар Ва ња Удо -
ви чић.

Кон фе рен ци ји су претходилa
два рад на да на у спорт ско-ре -
кре а тив ном цен тру „Ка ра таш”,
где су пред став ни ци свих ор -
га ни за ци ја ра ди ли на пре по -
ру ка ма и при ме ри ма до бре
прак се ко ји су из не ти на кон -
фе рен ци ји. Оним што Град
Пан че во од но сно Кан це ла ри ја
за мла де мо же да се по хва ли,

је сте да су пан че вач ка три про -
јек та („Кул ту ра на по клон” –
Град Пан че во и Кан це ла ри ја
за мла де, „Escape Room” – Удру -
же ње KOMПАС и „Обра зо ва -
ње 4.0” – Удру же ње „Connec-
ting”) на за вр шној кон фе рен -
ци ји пред ста вље на и ис так ну -
та као нај бо љи при ме ри до бре
прак се у Ср би ји у ра ду с мла -
ди ма.

Ор га ни за то ри кон фе рен ци -
је би ли су Ми ни стар ство омла -
ди не и спор та, На ци о нал на кан -
це ла ри ја за мла де, КОМС, НА -
ПОР и „Мла ди ис тра жи ва чи
Ср би је”.
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Ис пра ти ли смо 2018. го ди ну. Не ко -
ме је би ла успе шна, али има и оних
ко ји су је два че ка ли да окре ну лист и
кре ну из по чет ка. С пр вим да ни ма
ја ну а ра по ја ви ли су се пла но ви, од -
лу ке и но ви ци ље ви ко је же ли мо да
ре а ли зу је мо.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не шта
су они за ми сли ли да оства ре у 2019.

ЉИ ЉА НА ЈА КО ВЉЕ ВИЋ, 
опе ра тер от пре ме у Ра фи не ри ји:

– Тре нут но до ста вре ме на про во -
дим са сво је две ћер ке код ку ће, али
се у апри лу вра ћам на по сао на кон
труд нич ког бо ло ва ња. На дам се да ћу
на том по љу би ти успе шна ове го ди -
не, а во ле ла бих да ми сви нај бли жи
бу ду здра ви и срећ ни.

ОЛ ГА ЖОЛ НАЈ ЈО КА НО ВИЋ, 
стју ар де са у пен зи ји и пред сед ни ца
УГ „Па нон ке”:

– Оче ку јем још бо љу афир ма ци ју
жен ског ства ра ла штва кроз још ве ћу
по др шку Гра да и ин сти ту ци ја. Та ко -
ђе, оче ку јем чи сти ји град, уз за јед -
нич ке ак ци је гра ђа на и ко му нал не по -
ли ци је у про на ла же њу и ка жња ва њу
тво ра ца ди вљих де по ни ја сву да по гра -

ду. По ред то га, и ожи вља ва ње ко ри -
шће ња ре ке Та миш кроз пру жа ње ор -
га ни зо ва них са др жа ја: ре га те, во жње
би ци клом, по сма тра ња пти ца и сл.

МА РИ НА ШЉИ ВАР, фри зер ка:
– С об зи ром на то да сам у про шлој

го ди ни про ши ри ла сво ју по ро ди цу за
још јед ног чла на, ове го ди не има мо у
пла ну про ши ре ње стам бе ног про сто -
ра. То ми је циљ, а мо ја нај ве ћа же ља
је да се то бр зо за вр ши. Мно го је то га
што бих во ле ла да се оства ри у овој
го ди ни, а за све је осно ва до бро здра -
вље. Сто га сво јој де ци, по ро ди ци, при -
ја те љи ма и по зна ни ци ма же лим са -
мо до бро здра вље и све же ље ће се
оства ри ти.

МИ ЛАН МА НИЋ, 
са мо стал ни умет ник:

– Нај пре бих сви ма по же лео што и
се би же лим: здра вље, мир и ра дост.
Во лео бих да бу дем за до во љан со бом.
За тим, да ми не не до ста је на дах ну ћа
и ства ра лач ке енер ги је, ка ко бих мо -
гао да ура дим мно го до брих и ле пих
сли ка. И на по слет ку, да ме по слу жи
и сре ћа не би ли ми и окол но сти
ишле на ру ку. Труд се под ра зу ме ва.

БО РИС МА ТИ ЈЕ ВИЋ, 
про фе сор му зи ке:

– Ове го ди не на вр ша ва се че тр де -
сет го ди на од осни ва ња Фе сти ва ла
му зи ке за де цу „Рас пе ва но про ле ће”.
Же ља ми је да ју би леј обе ле жи мо ка -
ко и за слу жу је. По ред кон цер та, во -
лео бих да на пра ви мо из ло жбу до ку -
ме на та од пр ве при ред бе. Имам бо -
га ту фо то, ви део и дру гу до ку мен та -
ци ју, па ако смог не мо мо гућ но сти,
во лео бих да на пра ви мо до ку мен тар -
ни филм, а би ло би дра го це но ура ди -
ти и књи гу о „Рас пе ва ном про ле ћу”.
Же ља ми је да ове ју би лар не го ди не
ма ле со ли сте пра ти ве ли ки ор ке стар.
На дам се да ће, уз раз у ме ва ње над ле -
жних и број них са рад ни ка, же ље по -
ста ти ствар ност.

АЛЕК САН ДАР СТОЈ КО ВИЋ, 
фо то-ре пор тер:

– Мо жда зву чи чуд но, али во лео
бих да ове го ди не до би јем по сао. Са
че тр де сет осам го ди на имам пет го -
ди на рад ног ста жа и зби ља ми слим
да је крај ње вре ме да се и ме ни то до -
го ди. Ове го ди не кон ку ри са ћу и за
при јем у УЛУ ПУДС, а пла ни рам и
пе ту са мо стал ну из ло жбу.

М. МАНИЋМ. ШЉИВАР Б. МАТИЈЕВИЋ А. СТОЈКОВИЋ

НАША АНКЕТА

ШТА БИ СТЕ ВО ЛЕ ЛИ ДА ОСТВА РИ ТЕ У 2019. ГО ДИ НИ?

Ра ци о нал ни пла но ви

О. Ж. ЈОКАНОВИЋЉ. ЈАКОВЉЕВИЋ

ХРОНИКА

Из Цен тра Ми ни стар ства од бра не
Пан че во сти гло је оба ве ште ње ко је
пре но си мо ин те грал но.

„На осно ву чла на 15 За ко на о вој -
ној, рад ној и ма те ри јал ној оба ве зи и
чла на 4 став 3 Уред бе о на чи ну и
по ступ ку из вр ша ва ња вој не, рад не и
ма те ри јал не оба ве зе, по зи ва мо сва
ли ца му шког ро да, др жа вља не Ре -
пу бли ке Ср би је, ро ђе на 2001. го ди -
не и ста ри јих го ди шта (1989–2000)
ко ја из од ре ђе них раз ло га ни су уве -
де на у вој ну еви ден ци ју, да се ја ве у
Цен тар Ми ни стар ства од бра не за ло -
кал ну са мо у пра ву Пан че во, Ули ца
Ми ло ша Обре но ви ћа 1, че твр ти

спрат, со ба број 10, ра ди уво ђе ња у
вој ну еви ден ци ју.

„Уво ђе ње у вој ну еви ден ци ју вр ши -
ће се сва ког рад ног да на у вре ме ну од
9 до 15 ча со ва у пе ри о ду од 14. ја ну а -
ра до 28. фе бру а ра 2019. го ди не. Ре -
грут ко ји се уво ди у вој ну еви ден ци ју
тре ба да по не се лич ну кар ту. Уко ли ко
је не по се ду је, на увид тре ба по не ти
дру гу јав ну ис пра ву из ко је се мо же
утвр ди ти иден ти тет, а у ино стран ству
– ва же ћу пут ну ис пра ву. Ре гру ти ко ји
бо ра ве у ино стран ству ду жни су да се,
ра ди уво ђе ња у вој ну еви ден ци ју, ја ве
над ле жном ди пло мат ско-кон зу лар ном
пред став ни штву Ре пу бли ке Ср би је.”

ЦЕН ТАР МИ НИ СТАР СТВА ОД БРА НЕ ПАН ЧЕ ВО

Уво ђе ње у вој ну еви ден ци ју

Ства ра њем бо љих усло ва за рад, опре -
ма њем до де ље них про сто ри ја у но во -
о сно ва ном До му омла ди не (од 1974.
го ди не) и обез бе ђи ва њем по др шке Ра -
фи не ри је наф те Пан че во (од 1977.
го ди не) оства рен је чи тав низ но вих
ко ре о граф ских по став ки и успе шних
уче шћа у про гра ми ма фе сти ва ла ши -
ром Ју го сла ви је. У том пе ри о ду ан -
самбл је го сто вао у: Не го ти ну, Бре -
стов цу код Не го ти на (род ном ме сту
Стан ка Па у но ви ћа), Ја бу ци код При -
је по ља, Ку ма но ву, Кни ну, Др ва ру, Си -
је ков цу, Го спи ћу, Љу бља ни, Би о гра -
ду на Мо ру... Ко сти ми ко ји су из ра -
ђе ни за по тре бе но во по ста вље них ко -
ре о гра фи ја са чу ва ни су и у упо тре би
су до да на шњих да на.

Ан самбл је оства рио зна чај не ре зул -
та те на нај пре сти жни јем Фе сти ва лу
му зич ких дру шта ва Вој во ди не у Ру -
ми, о че му све до че: брон за на пла ке та
из 1977. го ди не за игре из за пад не
Ср би је, сре бр на пла ке та из 1978. го -
ди не за бу ње вач ке игре и злат не пла -
ке те из 1979, 1980. и 1981. го ди не за
„Вра њан ску сви ту”, игре из Ба на та и
„Бран ко во ко ло”.

На ста вља ју се и тур не је по ино -
стран ству. У не из бри си вом се ћа њу
игра ча оста ле су тур не је по Грч кој
(фе сти вал у Ка ла ма ти, 1977) и го сто -
ва ње у Ру му ни ји (1980), у збра ти мље -
ном гра ду Ре ши ци, с ко јим је ус по -
ста вље на ви ше го ди шња са рад ња.

ове пред ста ве при ву кли су ве ли ку
па жњу ме ди ја, а пре ми је ру је сни -
ми ла Те ле ви зи ја Но ви Сад и ви ше
пу та еми то ва ла у сво јим про гра ми -
ма. На ре пер то ар ан сам бла по ста -
вље но је не ко ли ко ко ре о граф ских
ми ни ја ту ра: ци ган ска игра из Вој во -
ди не, шо та и ху мо ре ска из Шу ма ди -
је. Као зна чај но до стиг ну ће из тог
пе ри о да оста је на гра да пу бли ке на
Фе сти ва лу му зич ких дру шта ва
Војводи не из 1995. го ди не за из во -
ђе ње ига ра из Ба на та, Шу ма ди је и
По мора вља.

Умет нич ки ру ко во ди лац ан сам бла
1996. го ди не по ста је Де јан Три фу но -
вић, ду го го ди шњи играч КУД-а, од
1986. го ди не, ко ји је ис ку ство у ру ко -
во ђе њу ан сам бли ма сти цао ра де ћи с
деч јим гру па ма од 1993. У том пе ри -
о ду по кре нут је рад жен ске гру пе пе -
ва ча, од 1996. го ди не, под ру ко вод -
ством ет но му зи ко ло га Са ње Стан ко -
вић, и оства ре но је не ко ли ко го сто ва -
ња у ино стран ству: 1997. го ди не у Бу -
гар ској и Ма ђар ској, као и 1998. го -
ди не у Грч кој. Гру па пе ва ча, од мах
по осни ва њу, при ву кла је ве ли ку па -
жњу пу бли ке, ме ди ја и струч не јав -

Бе о град (За ду жби на Или је Ми ло са -
вље ви ћа Ко лар ца, Цен тар „Са ва”, Дом
син ди ка та)... 

На ста вље на су и успе шна пред ста -
вља ња на фе сти ва ли ма му зич ких дру -
шта ва Вој во ди не у Ру ми, 1983. и 1988.
го ди не, осва ја њем брон за них пла ке -
та за из во ђе ње ига ра из за пад не Ср -
би је и вла шких ига ра из Хо мо ља. Би -
тан по мак у ра ду Дру штва пред ста -

ТУР НЕ ЈЕ ПО ИНО СТРАН СТВУ И ВЕ ЛИ КИ БРОЈ ПРИ ЗНА ЊА

ФЕЉТОН: СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП” (2) Пише: Дејан Трифуновић

но сти, и оства ри ла
чи тав низ на сту па,
ко ји су кру ни са ни
на гра да ма за тра -
ди ци о нал но пе ва -
ње. Ру ко во ђе ње ан -
сам блом у дво го ди -
шњем пе ри о ду за -
кљу че но је успе -
шним пред ста вља -
њем на Фе сти ва лу
му зич ких дру шта -
ва Вој во ди не у Ру -
ми у ју ну 1998,
осва ја њем брон за -
не пла ке те за из во -
ђе ње ига ра из Ма -
чве и вла шких ига -
ра из Хо мо ља, спе -
ци јал не на гра де за
тра ди ци о нал но пе -
ва ње и на гра де пу -
бли ке. Те 1998. го -
ди не обе ле же но је
50 го ди на по сто ја -
ња Дру штва све ча -

ним кон цер том и об ја вљи ва њем при -
год ног ка та ло га у де цем бру 1998. У
том пе ри о ду на ре пер то ар ан сам бла
по ста вље не су игре из Ма чве, ју жног
Ба на та, кру ше вач ке Жу пе и вла шке
игре из Хо мо ља. Оста ће упам ће на и
успе шна пред ста вља ња деч јих ан сам -
ба ла на му зич ким фе сти ва ли ма де це
Вој во ди не: 1995. го ди не с вла шким
игра ма из Хо мо ља и осва ја њем злат -
не пла ке те, 1997. го ди не са игра ма из
кру ше вач ке Жу пе и осва ја њем злат -
не пла ке те и 1998. го ди не са игра ма
из ју жног Ба на та и осва ја њем сре бр -
не пла ке те.

То ком 1999. го ди не ан сам блом је
ру ко во дио Го ран Ба у цал, ду го го ди -
шњи играч и со ли ста ан сам бла, ко ји
је дао ве ли ки до при нос ра ду Дру штва
не се бич ним за ла га њем и очу ва њем
ан сам бла то ком бом бар до ва ња на ше
зе мље. Ре а ли зо ва но је уче шће ан сам -
бла у про гра му ме ђу на род ног фе сти -
ва ла фол кло ра у Ру му ни ји.

Од 2000. го ди не ру ко во ђе ње ан -
сам блом, по од слу же њу вој ног ро ка,
на ста вио је Де јан Три фу но вић. Усле -
ди ла су уче шћа у про гра ми ма нај -
зна чај ни јих фе сти ва ла у Ср би ји, као

што су: „Бе мус” у Бе о гра ду, „Ву ков
са бор” у Тр ши ћу, „Хо мољ ски мо ти -
ви” у Ку че ву, Са бор на род ног ства ра -
ла штва Ср би је у То по ли, „Вр шач ки
ве нац” у Вр шцу, „Цр но реч је у пе сми
и игри” у Бо љев цу, „Ца рев че ви да ни”
у Ве ли ком Гра ди шту... Ан самбл је
уче ство вао у про гра ми ма  ме ђу на -
род них фе сти ва ла у Пољ ској, Грч кој,
Ру му ни ји, Сло вач кој, Че шкој, Бел ги -
ји, Ита ли ји, Ау стри ји, Швај цар ској,
Ма ђар ској, Бу гар ској, Ен гле ској, Ка -
на ди, Тур ској, Ту ни су, Хр ват ској, Сло -
ве ни ји, Цр ној Го ри, Ма ке до ни ји, Шпа -
ни ји, Пор ту га ли ји, Бо сни и Хер це го -
ви ни и Ру си ји.

КУД „Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”
у са рад њи с До мом омла ди не и под
по кро ви тељ ством Гра да Пан че ва по -
кре нуо је 2001. го ди не фе сти вал пе -
вач ких гру па „Ет но глас”, ко ји је од
са мог по чет ка при ву као из у зет ну па -
жњу уче сни ка, ме ди ја и струч не јав -
но сти. На ста вља ју се успе шна пред -
ста вља ња на му зич ким фе сти ва ли ма
де це Вој во ди не у Сом бо ру и Но вом
Бе че ју: осва ја њем злат не пла ке те за
из во ђе ње вла шких ига ра из Хо мо ља
(2000), за из во ђе ње ига ра из До ње Ја -
се ни це (2001) и за из во ђе ње ига ра из
Ба на та и око ли не Ле сков ца (2002).

Ве ли ке успе хе 2002. го ди не оства -
ри ли су пр ви из во ђач ки ан самбл и
на род ни ор ке стар осва ја њем злат не
пла ке те на Фе сти ва лу му зич ких дру -
шта ва Вој во ди не у Ру ми и осва ја њем
брон за не пла ке та на Фе сти ва лу фол -
клор них ан сам ба ла КУД-ова Ср би је
у По жа рев цу. У фе сти вал ском про -
гра му при ка за не су игре из До ње Ја -
се ни це у ко ре о гра фи ји Де ја на Три -
фу но ви ћа и игре из око ли не Ни ша у
ко ре о гра фи ји Сла ви це Ми ха и ло вић.
На сту пом на род ног ор ке стра ру ко во -
дио је Со рин Бо ља нац. По ред успе -
шних пред ста вља ња у на шој зе мљи,
2002. го ди не оства ре не су и две ве -
ли ке тур не је по Ита ли ји (Сар ди ни ја)
и Ен гле ској.

Ан сам блу су 2003. го ди не до де ље -
не На гра да гра да Пан че ва за из у зет -
на до стиг ну ћа у обла сти кул ту ре и
Злат на пла ке та Са ве за ама те ра Ср би -
је за 55 го ди на кон ти ну и ра ног и успе -
шног ра да.

ККаа  ддаарр  иизз  ккоо  ррее  оо  ггрраа  ффии  јјее  „„ББрраанн  ккоо  ввоо  ккоо  ллоо””,,   ккоо  јјаа  јјее   
ссиимм  ббоо  ллии  ззоо  вваа  ллаа  ббрраатт  ссттввоо  ии  јјее  ддиинн  ссттввоо  јјуу   ггоо  ссллоо  ввеенн  ссккиихх  ннаа  рроо  ддаа

УУччее   ссннии  цции  ттуурр  ннее   јј ее   ппоо   ЕЕнн  ггллее   ссккоо јј   22000022..   ггоо   ддии  ннее

За умет нич ког ру ко во ди о ца ан сам -
бла 1981. го ди не по ста вљен је Иви ца
Руп так, ду го го ди шњи играч. У том пе -
ри о ду на ре пер то ар ан сам бла по ста -
вље не су но ве ко ре о гра фи је: „Лин ђо –
игре из Дал ма ци је” и „Ру гов ска сви та”
у ко ре о гра фи ја ма Бран ка Мар ко ви ћа,
игре из Шу ма ди је и По мо ра вља у ко -
ре о гра фи ји Алек сан дра Па у но ви ћа,
игре из ис точ не Ма ке до ни је у ко ре о -
гра фи ји Гли го ра Ва си ле ва и вла шке
игре из Хо мо ља и око ли не Ле сков ца у
ко ре о гра фи ји Иви це Руп та ка.

КУД-у „Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП” до де ље на је Злат на пла ке та Ра -
фи не ри је наф те Пан че во 1982. го ди -
не за по стиг ну те ре зул та те.

Осам де се тих го ди на фол клор ни ан -
самбл и на род ни ор ке стар од ла зе на
не ко ли ко ве о ма успе шних тур не ја: у
Ру му ни ју (1985), Че хо сло вач ку (пр во
ме сто за из во ђе ње „Вра њан ске сви те”
и на гра да за нај бо љу ко ре о гра фи ју на
фе сти ва лу), Бел ги ју, Хо лан ди ју и СССР
(1989). По чет ком де ве де се тих КУД
свој умет нич ки про грам пред ста вља
у Ита ли ји, Швај цар ској и Хо лан ди ји.
На ста вље на су и го сто ва ња ши ром
СФРЈ: Ре ше та ри, Би о град, Па ко шта -
не, Си сак, Ку ма но во, Умаг, Си је ко -
вац, Ба нат ски Кар ло вац, План ди ште,

вља по кре та ње шко ле фол кло ра, на
ини ци ја ти ву Ми ла на Вуј но ви ћа, ко ја
пред ста вља не пре су шан из вор та ле -
на та. По ред про ба фол кло ра, уве де не
су и про бе кла сич ног ба ле та, ко је су
уна пре ди ле став и по кре те игра ча.
Већ 1991. го ди не на Му зич ком фе -
сти ва лу де це Вој во ди не у Сом бо ру
нај мла ђи чла но ви КУД-а успе шно су
при ка за ли свој та ле нат и уме ће и по -
ка за ли да за бу дућ ност КУД-а не тре -
ба бри ну ти. Том при ли ком из ве де не
су жен ске игре из Ма ке до ни је, а ан -
самбл је на гра ђен злат ном пла ке том.
По ред Ми ла на Вуј но ви ћа, у том пе -
ри о ду у ра ду с де цом уче ство ва ле су
На та ша Вој во дић и Све тла на Ђи са -
лов Ла на.

За умет нич ког ру ко во ди о ца ан -
сам бла 1994. го ди не по ста вљен је
Зо ран Ва ско вић, пр вак На ци о нал ног
ан сам бла „Ко ло” из Бе о гра да. Из тог
пе ри о да оста ће упам ће на му зич ко-
сцен ска пред ста ва у де сет сли ка „Ба -
нат ска свад ба” у ре жи ји Зо ра на Ро -
та ра. Овај ве ли ки по ду хват оства рен
је уз уче шће свих чла но ва Дру штва:
ве те ра на, пр вог ан сам бла, деч јег ан -
сам бла, на род ног ор ке стра, као и
глу ма ца, чла но ва „Ате љеа мла дих”
из Пан че ва. При пре ма и из во ђе ње



Пре ма Пра вил ни ку о до -
зво ље ним ко ли чи на ма опа -
сних и штет них ма те ри ја
у зе мљи шту, при ли ком ана -
ли зе ток сич но сти зе мљи -
шта нај че шће се ис пи ту ју
сле де ће опа сне и штет не
ма те ри је у зе мљи шту: никл
(Ni), хром (Cr), оло во (Pb),
кад ми јум (Cd), жи ва (Hg),
ар сен (As) и флу ор (F). С
тим у ве зи у на ред ним ре -
до ви ма да ће мо ви ше ин -
фор ма ци ја о сва ком од
ових еле ме на та по на о соб.

Пр ви од њих је никл (Ni).
Овај еле мент је до ста рас -
про стра њен у при ро ди. Са -
др жај ни кла у зе мљи шти -
ма у све ту про сеч но из но -

си 50 mg/kg, а у зе мљи -
шти ма цен трал не Ср би је
на ђе но је про сеч но 48
mg/kg. Пре ма јед ној од ра -
ни јих сту ди ја, у зе мљи шти -
ма гра да Пан че ва на ђе но
је у про се ку 37,13 mg/kg.
Мак си мал но до зво ље на
вред ност за са др жај у зе -
мљи шту из но си 50, а по
не ким ме ри ли ма 100
mg/kg. На ње гов са др жај у
зе мљи шту ути че pH зе мљи -
шта, а по том при су ство ор -
ган ске ма те ри је и гли не.
Уко ли ко се на ђе у ве ћим
ко ли чи на ма у ор га ни зму,
мо же до ве сти до хро нич -
ног тро ва ња, ка да на ста је
едем плу ћа, а при ма њим
уно ше њи ма до во ди до
оште ће ње пан кре а са и ти -
ро ид не жле зде и до сла -
бље ња ср ца и иму но си сте -
ма. Уко ли ко су у зе мљи -
шту при сут не ве ће ко ли -
чи не овог еле мен та, ње го -
ва ток сич ност се мо же сма -
њи ти до да ва њем фос фо ра.
Хром (Cr) сре ће се ис кљу -
чи во у об ли ку је ди ње ња.
По себ но се чвр сто ве же у
зе мљи шти ма бо га тим ху -
му сом и гли ном. Са др жај
хро ма у зе мљи шти ма у све -
ту из но си 50 mg/kg, а у зе -
мљи шти ма цен трал не Ср -
би је на ђе но је про сеч но 48
mg/kg. У зе мљи шти ма гра -
да Пан че ва на ђе но је у про -
се ку 36,45 mg/kg. То су знат -
но ма ње вред но сти од оних
за свет и цен трал ну Ср би -
ју, да ле ко ма ње од мак си -
мал но до зво ље них (100
mg/kg), и са свим су без бед -
не за биљ ну про из вод њу.
Нај о па сни ји је ше сто ва -
лент ни об лик, ко ји има и
ге но ток сич но де ло ва ње и
ути че на по ја ву алер ги је,
брон хи ти са, за па ље ња плу -
ћа, али и ра ка плу ћа. У зе -
мљи ште нај че шће до спе ва
пре ко му ља, ком по ста, фун -
ги ци да, от пад них во да ин -
ду стри је обу ће и др.

Оло во (Pb) ве о ма је ва -
жан еле мент за ин ду стри -
ју аку му ла то ра, бо ја, ан ти -
ко ро зив них сред ста ва, као
и при про из вод њи бен зи -
на и оста лих нафт них де -
ри ва та. При су тан је та ко -
ђе при ау то ге ном ре за њу,
за ва ри ва њу олов ног ли ма
и при про из вод њи ста кла.
Је дан од на чи на за га ђи ва -
ња зе мљи шта је сте ко ри -
шће ње бен зи на, при чи јој
се про из вод њи као ади тив
ко ри сти оло во. Ње го вим
са го ре ва њем оло во до ла зи
на по вр ши ну зе мљи шта и
за га ђу је га. По ред мо гу ћих
из во ра за га ђе ња, ње гов са -
др жај у зе мљи шту за ви си

од ма тич ног суп стра та на
ко јем је оно фор ми ра но.
На са др жај оло ва у зе мљи -
шту сва ка ко ути чу pH вред -
ност, као и са др жај ор ган -
ске ма те ри је и ху му са. Са -
др жај оло ва у зе мљи шти -
ма у све ту кре ће се од 0,1
до 20 mg/kg, а у зе мљи -
шти ма цен трал не Ср би је
на ђе но је у про се ку 40
mg/ha. До зво ље ни мак си -
мал ни са др жај је 100
mg/kg. У зе мљи шти ма оп -
шти не Пан че во на ђе но је
у про се ку 21,59 mg/kg.
Усва ја ње ве ћих ко ли чи на
оло ва мо же до ве сти до сма -
ње ња син те зе хе мо гло би -
на и раз вит ка ане ми је, као
и по ре ме ћа ја не у ро ло шких
функ ци ја. На из ло же ност
оло ву ве о ма су осе тљи ви
де ца, одој чад, фе ту си у ма -
те ри ци и труд не же не. Пре -
нос оло ва из пла цен те код
љу ди по чи ње већ у два на -
е стој не де љи раз во ја и на -
ста вља се да ље то ком раз -
во ја. Де ца ап сор бу ју че ти -
ри-пе т пу та ви ше оло ва од
од ра слих, а би о ло шки по -
лу жи вот мо же би ти знат -
но ду жи код де це не го код
од ра слих. Оло во је отров
ко ји се аку му ли ра у ске ле -
ту. Оло во је ток сич но и за
цен трал ни и за пе ри фер -
ни нер вни си стем и иза зи -
ва су бен це фа ло пат ске и не -
у ро ло шке ефек те, као и
ефек те у по на ша њу. Нај -
ве ћа опа сност од ве ћег (ток -
сич ног) при су ства овог еле -
мен та мо же се оче ки ва ти
око ин ду стриј ских по стро -
је ња ко ја га пре ра ђу ју, по -
ред тран зит них са о бра ћај -
ни ца, као и та мо где је ко -
ри шћен ка на ли за ци о ни
муљ.

У на ред ном бро ју не дељ -
ни ка „Пан че вац” ви ше ре -
чи би ће о пре о ста ле че ти -
ри опа сне и штет не ма те -
ри је: кад ми ју му, жи ви, ар -
се ну и флу о ру.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ
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Вр сте опа сних и штет них
ма те ри ја у зе мљи шту (1)

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана 

Марић 

Шко ла је отво ре на
сва ког утор ка, сре де
и че тврт ка од 17 
до 20 са ти

Шко ла цр та ња До ма омла ди -
не по че ла је да ра ди дав не
1982. го ди не, на иде ју ака дем -
ског сли ка ра Че до ми ра Ке си -
ћа. Још од пр вог да на за ми -
шље на је као бес плат ни отво -
ре ни ате ље где мла ди љу ди
уче основ не прин ци пе цр тач -
ког за на та, кроз сту диј ско цр -
та ње по мо де лу. У овој шко ли
мно ги мла ди љу ди при пре ма -
ли су се за упис на фа кул те те
и ака де ми је, а ве ли ки број за -
ин те ре со ва них за умет ност
имао је при ли ку да по се ти из -
ло жбе и по слу ша пре да ва ња о
но вим и ста рим умет нич ким
за на ти ма.

За хва љу ју ћи овој шко ли
Пан че во мо же да се по хва ли
ве ли ким бро јем умет ни ка ко -
ји су сво јим ра дом об ли ко ва -
ли ли ков ни жи вот на ше сре -
ди не.

Шко лу цр та ња во ди ака дем -
ски сли кар Зо ран Де ра нић, с
ко јим смо раз го ва ра ли о ње -
ном зна ча ју, као и о кон крет -
ним пла но ви ма за на ред ни пе -
ри од.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шко ла црт ања
по сто ји три де сет се дам го ди -
на. По ха ђа ли су је и они ко ји
су има ли на ме ру да се про фе -
си о нал но ба ве умет но шћу, али
и они ко ји ма је цр та ње са мо
хо би. Ка да сте се ви пр ви пут
су сре ли са овом шко лом?

ЗО РАН ДЕ РА НИЋ: Ова шко -
ла ни је са мо за при пре ме за
фа кул те те, већ је ши рег спек -
тра. Љу ди ова мо до ла зе и из
хо би ја, због не ког лич ног инте -

РАЗ ГО ВОР СА ЗО РА НОМ ДЕ РА НИ ЋЕМ

ЦР ТА ЊЕ ЈЕ НА ЧИН РАЗ МИ ШЉА ЊА

пр во по ја вљи ва ње, ко је пред -
ста вља од лич ну ре фе рен цу. Ја
чу вам све ка та ло ге, јер је то
ве о ма зна чај но. Ми смо за у -
зе ли став да же ли мо да про -
мо ви ше мо мла де љу де, по ла -
зни ке на ше шко ле. На пра ви -
ли смо у по след ње вре ме пет-
-шест до брих из ло жби. То су
углав ном мла ди ко ји су упи -
са ли Ли ков ну ака де ми ју у Бе -
о гра ду. Про мо ви са ли смо рад
на ших ста ри јих чла но ва Ни -
ко ле Ко мо са ра и Шан до ра Ше -
бер леа. Има мо и два про фе -
си о нал на умет ни ка, ко ји су од -
лу чи ли да ра де по мо де лу, јер
их то ин спи ри ше.

• Да ли у шко лу мо же да до -
ђе и не ко ко не ма ни ка кво зна -
ње, али же ли да не што на у чи?

– У шко лу мо же да до ђе
сва ко ко осе ти по тре бу. Мо -
же да ви ди и про ба. По бу де
из ко јих би не ко до шао су
лич на ствар. Мој за да так је
да пру жим струч ну по моћ љу -
ди ма. Да про це ним на ком
су ни воу и да утвр дим не ки
про грам на осно ву оно га што
они же ле да по стиг ну. Не ки
до ђу са ис ку ством, не ки без
ње га, а има и оних ко ји су
учи ли са ми, али по гре шно.
Ду го се ба ве цр та њем без уви -
да ка ко се то ствар но ра ди.
Учвр сте се у по гре шним схва -
та њи ма, па је по треб но од у -
чи ти их и по но во на у чи ти.
Мно ги има ју не ка пре ду бе -
ђе ња о овом по слу. Сма тра ју
да је то по сао са мо за бав ног
ка рак те ра. Ме ђу тим, ту има
ви ше ни воа и озбиљ ног ра да.
Да би се не ко при пре мио за
ака де ми ју, ствар но мо ра да
про ђе је дан озби љан дрил, и
то не са мо у тех нич ком сми -
слу. Мо ра да на у чи шта да
гле да, ка ко да гле да и због
че га. Ве ћи на љу ду са свим по -
гре шно гле да на ства ри, па
тек кад по ку ша ју не ко га да
на цр та ју, он да ви де ко ли ко
не зна ју да гле да ју. Овај про -
цес под ра зу ме ва ве ли ки рад
на се би. Бу квал но, у по чет ку
у Шко ли цр та ња гра ди мо про -
грам за сно ван на осно ва ма,
ко ји по ла зни ци ма ка сни је
омо гу ћа ва да цр та ју спон та -
но на осно ву сте че ног ис ку -
ства. Цр та ње је ви ше на чин
раз ми шља ња не го ствар
гледања.

• Да ли је упра во то што
Пан че во има Шко лу цр та ња
ско ро че тр де сет го ди на до при -
не ло да има мо ве ли ки број
умет ни ка?

– Да. Ми слим да су Шко ла
цр та ња и ан га жман Че до ми -
ра Ке си ћа из ван шко ле, са
свим пре да ва њи ма ко ја су одр -
жа на, до при не ли то ме. Оно
што је ве за но за шко лу и да -

ких шко ла, где љу ди ра де из
ма ште или по свом се ћа њу,
ов де се све ра ди по мо де лу.
Сви они ко ји же ле да са вла да -
ју основ ни курс цр та ња, а он
је ва жан за све шко ле и све
ли ков не обла сти, мо ра ју да
про ђу кроз то сту диј ско, ана -
ли тич ко цр та ње по мо де лу, где
је људ ска фи гу ра вр ху нац не -
ког уме ћа. Ка да то са вла да ју,
спо соб ни су да се да ље раз ви -
ја ју. Основ ни курс се учи, али
не мо же да се на у чи ка ко по -
ста ти умет ник. Тај кре а тив ни
жи вот сва ко но си у се би, а овај
ра ци о нал ни, за нат ски, мо же
са мо да по мог не да се то кре -
а тив но ис по љи. Че да Ке сић је
обе ле жио ову шко лу, усме рио
мно го љу ди и на не ки на чин

ли ков ни жи вот Пан че ва. Бу -
квал но је про ме нио умет нич -
ку сли ку на шег гра да, а ми -
слим да је ова шко ла јед на од
рет ких у Ср би ји ко ја је бес -
плат на.

• Ви сте се та ко ђе у овој шко -
ли при пре ма ли за сту ди је?

– Да, имао сам осам на ест
го ди на ка да сам по чео да до -
ла зим. На кон упи са на фа кул -
тет оти шао сам у вој ску, па
сам по по врат ку на ста вио сту -
ди је. Ин те ре сант но је да се сви
ко ји су би ли по ла зни ци ове
шко ле ра до вра ћа ју у овај про -
стор. До ла зио сам и као сту -
дент кад год сам мо гао, чак и
као умет ник ко ји је већ био
на шао ме сто у том све ту. Во -
лео сам да до ла зим да цр там
или ба рем да оби ђем љу де. То
је оно што је спе ци фич но за
ову шко лу.

• Мла ди мо гу и да из ла жу
ра до ве у До му омла ди не?

– Га ле ри ја ко ју има мо у овој
згра ди, омо гу ћа ва да афир ми -
ше мо мла де љу де. По ла зни ци
ове шко ле има ју при ли ку да
из ла жу ов де пр ви пут. То је

ти ра пре ње, је сте ли ков на ко -
ло ни ја. То је све по ве за но.
Упра во се са да обе ле жа ва пе -
де се то го ди шњи ца ко ло ни је, а
осно ва ли су је Че до мир Ке -
сић и Ми ле Ђор ђе вић, што је
ка сни је на ста вио Сто јан Бо -
шков. Дра ган Ђор ђе вић та ко -
ђе мно го по ма же Сто ја ну у
то ме. Да Бо шков ни је пре у -
зео ко ло ни ју, не знам да ли
би до са да то оп ста ло. Та ат -
мос фе ра из ко ло ни је пре не -
ла се на укуп ни ли ков ни жи -
вот Пан че ва и око ли ну – Вр -
шац, Опо во и Стар че во. Ово -
ли ки број сли ка ра и ли ков -
них умет ни ка да ти ра још из
1969, ка да је на ста ла ко ло ни -
ја, ка сни је је то ме до при не ла
шко ла, а и мно ги умет ни ци
ко ји су ра ди ли с мла дим љу -
ди ма. Ја ду ги низ го ди на за -
јед но са су пру гом ра дим с де -
цом. При пре ма ли смо ве ли -
ки број љу ди за умет нич ке
шко ле и фа кул те те. Ту је и
Све то зар Алек сић, ко ји ра ди
у Ре ги о нал ном цен тру за та -
лен те, ко ји та ко ђе спре ма мла -
де за при јем ни. Ја сам се и
код ње га спре мао. У по след -
њих се дам-осам го ди на око
два де се то ро љу ди се упи са ло
у умет нич ке шко ле и то је
огро ман број умет ни ка ко ји
са мо што ни су сту пи ли на ли -
ков ну сце ну.

• Ка кви су пла но ви Шко ле
цр та ња?

– Шко ла има тра ди ци ју и
бренд је овог гра да. На ста ви -
ће мо истом ли ни јом, али ће -
мо по ку ша ти да по бољ ша мо
усло ве ра да. Же лим да по кре -
не мо и не ке но ве ства ри, као
што је ди ги тал на пре зен та ци -
ја, да се по све ти мо ви ше и са -
вре ме ним тех но ло ги ја ма. Пла -
ни ра мо да на пра ви мо отво ре -
ни гра фич ки ате ље пет ком.
За сад ис пи ту је мо те рен и за -
ин те ре со ва ност. Иде ја је да се
у До му омла ди не штам па ју
ра до ви на гра фич кој пре си.
Сва ки ау тор ко ји би же лео да
штам па сво је гра фи ке, оста -
вио би два оти ска До му омла -
ди не и на тај на чин би ова
кул тур на уста но ва има ла ра -
до ве ко је би мо гла да по кло -
ни сво јим парт не ри ма и при -
ја те љи ма, а оста ли би нам и
ра до ви за пре зен то ва ње. Та ко
би смо ши ри ли имиџ ате љеа.
Зна чи, иде ја нам је да има мо
је дан гра фич ки цен тар по узо -
ру на онај ко ји по сто ји у Бе о -
гра ду.

ре со ва ња, без не ких ве ли ких
ам би ци ја, јер же ле да про ве ду
ква ли тет но сво је вре ме. То је
је дан од аспе ка та ко ји је ве о -
ма ва жан. Има до ста оних ко -
ји су ов де одав но, па су прак -
тич но до ма ћи ни. Дру га ли ни -
ја су они ко ји се про фе си о -
нал но ба ве цр та њем. То су де -
ца ко ја се спре ма ју за сред ње
умет нич ке шко ле и фа кул те -
те. Да нас има до ста до брих
шко ла и фа кул те та, и др жав -
них и при ват них. Нај те же је
упи са ти се на Ли ков ну ака де -
ми ју и Фа кул тет при ме ње них
умет но сти. Ја сам та ко ђе био
по ла зник ове шко ле од са мог
по чет ка. Она је по че ла да ра -
ди 1982. го ди не, а ја сам већ
на ред не го ди не по чео да до -
ла зим.

• На ка квим прин ци пи ма је
уста но вље на ова шко ла?

– Че да је ус по ста вио шко лу
на ова квим прин ци пи ма ка -
кви су и дан-да нас. То је шко -
ла ко ја је ве о ма слич на кла са -
ма на ака де ми ји. Ра ди се по
мо де лу. То је ве о ма ва жно, јер
за раз ли ку од не ких хо би стич -



Са вре ме на 
ме ди цин ска опре ма 
и са ни тет ско во зи ло

Дру штве но од го вор на
кам па ња

Нафт на ин ду стри ја Ср би је је
кра јем про шле го ди не уру чи ла
до на ци ју вред ну око 100.000
евра за на бав ку но вог ла пa -
роскопско г сту ба ко ји ће омо -
гу ћи ти при ме ну са вре ме них хи -
рур шких ме то да у ле че њу свих
ко ри сни ка ме ди цин ских услу -
га Оп ште бол ни це Сту де ни ца.
По ред по др шке ко ју су ком па -
ни ја и ње ни за по сле ни пру жи -
ли Оп штој бол ни ци у Кра ље ву,
НИС је на ба вио и но во са ни -
тет ско во зи ло с мо бил ним ин -
ку ба то ром за Кли нич ко-бол нич -
ки цен тар у Ко сов ској Ми тро -
ви ци, вред но 45.000 евра.

Све ча но сти по во дом уру че -
ња до на ци је при су ство ва ли су
др Зла ти бор Лон чар, ми ни стар
здра вља у Вла ди Ре пу бли ке Ср -
би је, Ки рил Тјур де њев, ге не -
рал ни ди рек тор НИС-а, др Зо -
ран Мр вић, ди рек тор Оп ште
бол ни це Сту де ни ца у Кра ље ву,
др Ми лан Ива но вић, ди рек тор
Кли нич ко-бол нич ког цен тра у
Ко сов ској Ми тро ви ци, пред -
став ни ци гра да Кра ље ва, за по -
сле ни у НИС-у и Оп штој бол -
ни ци Сту де ни ца, као и ма ли -
ша ни ко ји се ле че у тој здрав -
стве ној уста но ви.

Јед ни од рет ких
Том при ли ком је др Зла ти бор
Лон чар за хва лио НИС-у на до -
на ци ја ма и ис та као њи хов зна -
чај за да љи рад здрав стве них
уста но ва у Кра ље ву и Ко сов -
ској Ми тро ви ци.

– Же лим да упу тим не из мер -
ну за хвал ност свим љу ди ма у
НИС-у, ру ко вод ству ком па ни -
је, јер у да на шње вре ме, ко ли ко
год да сте до бра ком па ни ја, ни -
је ла ко до не ти од лу ку да не што
по кло ни те. Ова до на ци ја је са -
мо де лић оно га што НИС по -
кла ња као дру штве но од го вор -
на ком па ни ја здрав стве ном си -
сте му Ср би је. По себ но бих желео

Не дав но је рас пи сан но ви кон -
курс за ре а ли за ци ју про гра -
ма „Мла ди еко-ре пор те ри”.
Реч је о про јек ту ме ђу на род -
не Фон да ци је за обра зо ва ње
о жи вот ној сре ди ни из Ко -
пен ха ге на, ко ји у Ср би ји ре а -
ли зу је удру же ње „Ам ба са до -
ри одр жи вог раз во ја и жи вот -
не сре ди не”. Мла ди из ме ђу
је да на ест и два де сет пет го -
ди на тре ба да по ша љу сво је
ра до ве до 1. фе бру а ра, а по -
том ће на ци о нал ни жи ри иза -
бра ти нај бо љи чла нак, фо то -
гра фи ју и ви део-за пис из све
три ка те го ри је (11–14, 15–18
и 19–25 го ди на). У про грам
мо гу да се укљу че шко ле, фа -
кул те ти и сви за ин те ре со ва -
ни по је дин ци. По бед ни ци на -
ци о нал ног кон кур са мо гу оче -
ки ва ти на гра де и уче шће на
ин тер на ци о нал ном так ми че -
њу на ко јем ће од ме ри ти сна -
ге с вр шња ци ма из три де сет
пет зе ма ља.

Ме ђу на род ни про грам
„Мла ди еко-ре пор те ри” пред -
ста вља мре жу мла дих ко ји
обра зу ју јав ност о одр жи вом
раз во ју ан га жо ва њем у кре а -
тив ном еко-но ви нар ству. Кроз
овај про грам мла ди еко-ре -
пор те ри има ју при ли ку да ис -
тра жу ју пи та ња и про бле ме у
ве зи са за шти том жи вот не

сре ди не и да из ве шта ва ју о
њи ма кроз пи са ни, фо то граф -
ски или ви део за пис. По ред
то га, има ју мо гућ ност да да ју
кон крет но ре ше ње за пре ва -
зи ла же ње не же ље не си ту а ци -
је. Оства ри ва њем ци ље ва овог
ам би ци о зног про јек та мла ди
раз ви ја ју ве шти не и зна ња,
сти чу ду бља раз у ме ва ња о одр -
жи вом раз во ју, ја ча ју ко му -
ни ка ци о не ве шти не и др.

За да так је ве о ма ја сан: еко-
ре пор те ри тре ба да ис тра же
ло кал не еко ло шке про бле ме.
Те ма ово го ди шњег так ми че -
ња је „Енер гет ска ефи ка сност”.
Мла ди тре ба да кроз сво је ра -
до ве при ка жу про бле ме енер -
гет ске не е фи ка сно сти, с по -
себ ним освр том на сво ју ло -
кал ну за јед ни цу и, уко ли ко је
мо гу ће, да ју ре ше ње за про -
блем ко ји опи су ју. Пи та ња о
зна ча ју уште де енер ги је, упо -
тре бе об но вљи вих из во ра енер -
ги је, очу ва ња при род них ре -
сур са, ме ња ња људ ских на ви -
ка с ци љем уште де енер ги је и
сл. тре ба да бу ду око сни ца
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МЕ ЂУ НА РОД НИ ЕКО-КОН КУРС

Од го вор ни у ак ци ји

ПОКРЕНУТА ЈАВНА РАСПРАВА О СТРАТЕШКИМ ЕКОЛОШКИМ ДОКУМЕНТИМА

Почетак велике битке

НОВА НАРЕДБА

Забрана за кечигу
По од лу ци над ле жних др жав -
них ор га на, у Ср би ји је од 1.
ја ну а ра за бра њен ри бо лов ке -
чи ге. Из ме на ма На ред бе о ме -
ра ма за очу ва ње и за шти ту
ри бљег фон да про пи са на је
трај на за бра на ри бо ло ва ове
угро же не вр сте ри бе. Да под -
се ти мо, Свет ски фонд за при -
ро ду (WWF) у ју ну је об ја вио
сту ди ју ко ја је по ка за ла да се
ке чи га ин тен зив но ло ви у пе -
ри о ду ло во ста ја, ка да је то за -
бра ње но због мре ста, као и
да се нео ме та но про да је на
пи ја ца ма и у ре сто ра ни ма ши -
ром Ср би је ис под за кон ски
про пи са не ме ре од 40 цен ти -
ме та ра. Чла но ви овог фон да
по кре ну ли су ини ци ја ти ву ка -
ко би се спре чи ло да ље угро -
жа ва ње оп стан ка ове ве о ма
зна чај не ду нав ске ри бе, а по -
др жа ли су је Ује ди ње ни ри -

бо лов ци Ср би је и Асо ци ја ци -
ја ала са Ср би је.

При до но ше њу ове од лу ке
Ми ни стар ство за шти те жи вот -
не сре ди не кон сул то ва ло је и
над ле жне струч не ор га ни за -
ци је, По кра јин ски за вод за за -
шти ту при ро де, као и За вод
за за шти ту при ро де Ср би је,
ко ји су струч ним ми шље њи -
ма по др жа ли ини ци ја ти ву за
ус по ста вља ње трај не за бра не
ри бо ло ва ке чи ге. На осно ву
Из ме не На ред бе о ме ра ма за
очу ва ње и за шти ту ри бљег
фон да оче ку је се да ће се ова
штет на прак са за у ста ви ти.
Пре ма Цр ве ној ли сти угро же -
них вр ста Ме ђу на род не уни је
за за шти ту при ро де, ке чи га је
свр ста на у ра њи ве вр сте, пре
све га услед пре ко мер ног из -
ло ва, уни шта ва ња при род них
ста ни шта и за га ђе ња.

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА РАД НИ КА НИС-а

ПО ДР ШКА ГРА ЂА НИ МА СРБИЈЕ

Дру штво ма те ма ти ча ра Ср -
би је уру чи ло је ком па ни ји
НИС за хвал ни цу за са рад њу у
2018. го ди ни. На гра ду је при -
ми ла Сне жа на Ла ки ће вић, са -
вет ник за од но се с јав но шћу
и ко му ни ка ци је у Функ ци ји
за спољ не ве зе и од но се с др -
жав ним ор га ни ма.

Го ди шњој све ча но сти су
при су ство ва ли пред став ни ци
ком па ни ја и ин сти ту ци ја, парт -
не ри Дру штва ма те ма ти ча ра
и мно ге јав не лич но сти зна -
чај не за раз вој срп ске на у ке.
Чла но ви удру же ња до де ли ли
су за хвал ни ца парт не ри ма и
на гра де нај у спе шни јим уче -
ни ци ма ко ји су у 2018. го ди -
ни осво ји ли ме да ље на до ма -
ћим, ре ги о нал ним и ин тер на -
ци о нал ним олим пи ја да ма из
ма те ма ти ке и ин фор ма ти ке.

Дру штво ма те ма ти ча ра под -
се ти ло је јав ност да су про шле
го ди не ђа ци и сту ден ти оства -
ри ли из ван ред не ре зул та те, а
НИС, као спон зор срп ских ма -
те ма ти ча ра, дао је ве ли ки под -
стрек да мно го број на при зна -
ња с пре сти жних свет ских так -
ми че ња по ста ну део ко лек ци -
ја мно гих шко ла и фа кул те та.
Да под се ти мо, на про шло го -
ди шњој, 59. ме ђу на род ној ма -

те ма тич кој олим пи ја ди уче -
ни ци из Ср би је осво ји ли су
чак шест ме да ља и у укуп ном
пла сма ну за у зе ли три на е сто
ме сто. На ме ђу на род ним олим -
пи ја да ма из ма те ма ти ке на -
ши мла ди ма те ма ти ча ри то -
ком ових шест го ди на осво ји -
ли су чак три де сет јед ну ме -
да љу, и то: пет злат них, два -
на ест сре бр них и че тр на ест
брон за них, што Ср би ју свр ста -
ва ме ђу нај у спе шни је зе мље у
све ту. Од по чет ка уче шћа на
ме ђу на род ним ма те ма тич ким
олим пи ја да ма Ср би ја је осво -
ји ла чак 64 ме да ље.

Кроз про грам „Енер ги ја
зна ња” НИС од 2013. го ди не
са ра ђу је с Дру штвом ма те -
ма ти ча ра, јед ним од нај ста -
ри јих стру ков них дру шта ва
у Ср би ји, ко је је ове го ди не
обе ле жи ло се дам де сет го ди -
на по сто ја ња. У окви ру са -
рад ње НИС-а и Дру штва, ру -
ско-срп ски нафт ни ги гант го -
ди на ма обез бе ђу је фи нан сиј -
ску по др шку за ре а ли за ци ју
олим пи ја да зна ња из ма те -
ма ти ке и сно си тро шко ве за
од ла зак та лен то ва них ђа ка и
сту де на та ма те ма ти ча ра на
ме ђу на род на так ми че ња из
ма те ма ти ке.

УРУ ЧЕ НА ЗА ХВАЛ НИ ЦА НИС-у

Важан партнер

да ука жем на чи ње ни цу да НИС
ове и слич не ху ма ни тар не ак -
ци је ини ци ра сам, што је да нас
из у зет на рет кост. Уве рен сам
да се НИС не ће за у ста ви ти на
ово ме. Дра го ми је што ће и
мла ди спе ци ја ли сти Оп ште бол -
ни це у Кра ље ву мо ћи да ра де
на нај но ви јем ме ди цин ском апа -
ра ту, а са мим тим да при ме не
у прак си и до дат но уса вр ше сва
зна ња ко ја су сте кли то ком спе -
ци ја ли за ци је – ре као је ми ни -
стар Лон чар. Он је из ра зио ве -
ли ку за хвал ност ком па ни ји НИС
због то га што је обез бе ди ла сред -
ства за ку по ви ну но вог са ни -
тет ског во зи ла за Кли нич ко-
бол нич ки цен тар у Ко сов ској
Ми тро ви ци, ко је ће омо гу ћи ти
да се у сва ком тре нут ку не ком
по мог не.

С дру ге стра не, Ки рил Тјур -
де њев, ге не рал ни ди рек тор
НИС-а, из ја вио је да је до на -
ци ја Оп штој бол ни ци Сту де -
ни ца по клон ком па ни је и свих
за по сле них.

– НИС је ве ли ка по ро ди ца у
ко јој де ли мо истин ске, про ве -
ре не вред но сти. Бри не мо јед ни
о дру ги ма, као и о за јед ни ци у

ко јој жи ви мо и ра ди мо. Ка да
не ко ме по же ли мо до бро здра -
вље, тру ди мо се да по мог не мо
тој же љи да се оства ри. Тру ди -
мо се и да увек бу де мо та мо где
смо нај по треб ни ји. Уве ре ни смо
да ће струч ни тим ове ва жне
уста но ве на бав ком мо дер не хи -
рур шке опре ме до би ти зна чај -
ну по др шку – ре као је ге не рал -
ни ди рек тор НИС-а. Он је до -
дао да су пра знич ни да ни при -
ли ка за да ри ва ње и по же лео да
се са ни тет ско во зи ло на ме ње -
но Кли нич ком цен тру у Ко сов -
ској Ми тро ви ци што ма ње ко -
ри сти. Ка ко је ре као, во зи ло ће
до не ти си гур ност љу ди ма. На
кра ју је до дао да му је по себ но
дра го што се у том во зи лу на -
ла зи и мо бил ни ин ку ба тор.

– Сва ка бе ба ко ја про на ђе
сво ју сна гу, сва ко из ле че ње ов -
де у бол ни ци, би ће за нас по -
твр да да до бре на ме ре мо гу да
по ста ну нај бо љи жи вот ни ис -
хо ди – ис та као је Тјур де њев.

Тра ди ци ја

Де ле га ци ја ком па ни је НИС
по се ти ла је нај мла ђе па ци јен -
те Оп ште бол ни це Сту де ни ца

у Кра ље ву и уру чи ла но во го -
ди шње па ке ти ће ма ли ша ни -
ма ко ји се ле че у тој здрав -
стве ној уста но ви. Но во го ди -
шњим по кло ни ма НИС је об -
ра до вао и де цу ко ја се на ла зе
на ле че њу у Кли нич ко-бол -
нич ком цен тру у Ко сов ској
Ми тро ви ци.

Овом ху ма ни тар ном ак ци -
јом НИС је на ста вио да пру жа
по др шку ме ди цин ским уста -
но вaма ко је су од ви тал ног
зна ча ја за дру штво, а по себ ну
па жњу, у скла ду с кор по ра тив -
ним сло га ном „Бу дућ ност на
де лу”, ком па ни ја по све ћу је
уна пре ђе њу ква ли те та жи во та
нај мла ђих. Та ко су у окви ру
фи лан троп ске ак ци је у 2017.
го ди ни за по сле ни у НИС-у
обез бе ди ли пре ко 16 ми ли о на
ди на ра за на бав ку но ве ме ди -
цин ске опре ме за по тре бе Ин -
сти ту та за здрав стве ну за шти -
ту де це и омла ди не у Но вом
Са ду, а део сред ста ва из дво -
јен је за на бав ку са вре ме них
ме ди цин ских апа ра та ко ји су
уна пре ди ли рад Уни вер зи тет -
ске деч је кли ни ке „Тир шо ва”
у Бе о гра ду.

Затварање или 
модернизација 
постројења

Министарство заштите живот-
не средине упутило је 25. де-
цембра јавни позив представ-
ницима државних органа, при-
вредним субјектима, стручној
јавности, организацијама ци-
вилног друштва, као и осталим
заинтересованим странама да
се до 23. јануара 2019. активно
укључе у јавну расправу о Стра-
тешкој процени утицаја за сма-
њење емисија из старих вели-
ких постројења за сагоревање
(скраћено NERP). У том пери-
оду ће ова студија, заједно с
Националним планом за сма-
њење емисија, бити доступна
на увид и преузимање на ин-
тернет страници Министарства
заштите животне средине
www.eko lo gi ja.gov .rs.

Наиме, Министарство жели
да чује мишљење шире јавно-
сти о Националном плану за
смањење емисија опасних и за-
гађујућих материја, чији циље-
ви треба да се остваре до 31.
децембра 2027. године у скла-
ду са Уредбом о граничним
вредностима емисија загађују-

ћих материја у ваздух из по-
стројења за сагоревање и Од-
луком Министарског савета
Енергетске заједнице. Учесни-
ци расправе треба да надле-
жном министарству доставе
примедбе, предлоге и сугести-
је имејлом на адресу: upra vlja -
nje @e ko lo gi ja.gov.rs, с назна-
ком: „Јавна расправа – Страте-
шка процена утицаја за НЕРП”,
или писаним путем на адресу
Министарства заштите живот-
не средине. Јавна презентаци-
ја и расправа о Стратешкој про-
цени утицаја на животну сре-
дину и Национални план за
смањење емисија из старих ве-
ликих постројења за сагорева-
ње одржаће се у сарадњи с При-
вредном комором Србије у че-
твртак, 17. јануара, у 11 сати, у
Привредној комори Србије.

У складу са Архуском кон-
венцијом о доступности ин-
формација, еколошко мини-
старство ће по окончању по-
ступка јавне расправе и након
спроведене анализе свих при-
медаба, предлога и сугестија
сачинити извештај о спрове-
деној јавној расправи о Стра-
тешкој процени утицаја за
NERP, који ће објавити на сво-
јој интернет страници.

Надлежни у држави не по-
ричу да је квалитет ваздуха на-
рушен у околини термоелек-
трана, рударских басена и ин-
дустријских зона. У овој опсе-
жној еколошкој студији напо-
мињу да на квалитет ваздуха

утичу емисије сумпорових, азо-
тових и угљеникових оксида,
чађи и других чврстих чести-
ца које потичу из термоенер-
гетских постројења, индустри-
је, саобраћаја или индивиду-
алних ложишта домаћинстава.

Држава прихвата чињеницу
да су главни узроци загађивања
ваздуха застареле технологије,
недостатак пречишћавања дим-
них гасова, нерационално ко-
ришћење сировина и енергије,
лоше одржавање итд. Када је
реч о нашем граду, надлежне
државне институције које су ра-
диле на изради овог документа
о укупним емисијама азотних
оксида међу велике емитере ове
загађујуће материје сврстале су
и постројења панчевачке Рафи-
нерије и „Азотаре”. Поред тога,
за висок ниво оксида сумпора у

ваздуху криве су и фабрике у
панчевачкој јужној зони.

На крају треба истаћи да су
за анализу и презентацију по-
датака о квалитету животне
средине који се налазе у Стра-
тешкој процени утицаја за сма-
њење емисија из старих вели-
ких постројења за сагоревање
коришћени подаци добијени
од Агенције за заштиту живот-
не средине, из бројних изве-
штаја о стању животне среди-
не, из Просторног плана Репу-
блике Србије, као и из других
доступних документација из
просторних планова и студија
који третирају просторе са зна-
чајним емисијама.

Финансијска средства за из-
раду овог важног документа
обезбедило је Министарство за-
штите животне средине.



Петак, 11. јануар 2019.

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

Страну 

припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Сва ко го ди шње до ба зах те ва
дру га чи ји при ступ не зи ли -
ца. У зим ским да ни ма нај ве -
ћи не при ја те љи ко же су хлад -
но ћа, ве тар, као и то пао и сув
ва здух од гре ја ња. Они ису -
шу ју по вр шин ски слој ко же,
па је нео п ход на по ја ча на хи -
дра та ци ја. То ком зи ме тре ба
ко ри сти ти пре па ра те ко ји на
по вр ши ни оста вља ју за штит -
ни филм, као и ма сни је кре -
ме, јер оне пра ве ба ри је ру,
па штет ни спољ ни аген си не
мо гу да про дру до ко же.

Код ода би ра кре ме од кру -
ци јал ног зна ча ја је њен са -
став. Она тре ба да бу де бо га -
та ви та ми ни ма, ми не ра ли ма,
оли го е ле мен ти ма, пеп ти ди -
ма, хи ја лу ро ном и оста лим
бит ним ак тив ним суп стан ца -
ма. Ва жно је и да кре ма бу де
на ме ње на на шем кли мат ском
под не бљу, јер сва ки део све -
та има дру га чи ју кли му, па
се са мим тим и по тре бе ко -
же раз ли ку ју.

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

Зим ска не га ли ца

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 200 г чо ко ла де (за кор не те), 200 мл слат ке па вла ке,

200 г ке стен-пи реа, ка ши ка ру ма и чо ко лад не мр ви це за де ко ра ци ју.

При пре ма: На па пи ру за пе че ње на цр тај те де сет кру го ва преч -

ни ка шест-се дам цен ти ме та ра. Исе ци те кру го ве, об ли куј те ма ле фи -

ше ке и за ле пи те кра је ве уз по моћ се ло теј па (се ло тејп тра ка тре ба да

бу де ду жа ка ко би на пра ви ла пун круг и за ле пи ла се за са му се бе,

јер спа да с ма сног па пи ра).

Чо ко ла ду рас то пи те на ла га ној тем пе ра ту ри, а за тим је чет ки цом

па жљи во на не си те на уну тра шњи део па пир на тог кор не та. Ста ви те

кор не ти ће на та њир, а по том у фри жи дер да се чо ко ла да стег не. На

кра ју па жљи во од ле пи те се ло тејп и од мо тај те па пир. До би ће те ма -

ле чо ко лад не кор не те ко је мо же те на пу ни ти фи лом по же љи.

За кре му уму ти те слат ку па вла ку у шлаг, до дај те ке стен-пи ре и

ка ши ку ру ма, па све још ма ло из мик сај те. На пу ни те шприц са зве -

зда стим на став ком и ис ти сни те ма ло кре ме у при пре мље не кор не -

те. На кра ју све по спи те чо ко лад ним мр ви ца ма, а кор не те по же љи

де ко ри ши те рас то пље ном млеч ном чо ко ла дом.

Са вет: мо же те на пра ви ти 10–15 па пир на тих фи ше ка и по но во их

упо тре би ти за још јед но пре ма зи ва ње, са мо са су прот не стра не. Ако

бу де те пре ма зи ва ли исту стра ну чо ко ла дом, мо же се де си ти да не

бу де та ко фи на и сјај на већ да се по ја ве тра го ви од рас то пље ног ка -

као ма сла ца (што не сме та уку су, али не из гле да баш ле по). Уко ли -

ко ко ри сти те биљ ну слат ку па вла ку, ови ко ла чи ћи мо гу би ти уку сни

по сни слат ки ши.

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

Ке стен-кор не ти

Јед на од ве о ма ле пих, али
и од го вор них оба ве за здрав -
стве них рад ни ка Хит не по -
мо ћи Пан че во је сте ме ди -
цин ска прат ња школ ске де -
це на див чи бар ској ре кре а -
тив ној на ста ви. Са за до вољ -
ством мо же мо да кон ста ту -
је мо ка ко су де ца из на шег
гра да из у зет но при ви ле го -
ва на и срећ на што су у при -
ли ци да ко ри сте све пред -
но сти ре кре а ци је на тој пла -
нин ској ле по ти ци. Пан че -
вач ко деч је од ма ра ли ште је
пра ви при мер со ли дар но -
сти жи те ља јед ног гра да за -
рад до бро би ти ње го вих нај -
мла ђих чла но ва. Сва ки ди -
нар из бу џе та уло жен у ову
пле ме ни ту ми си ју ис пу ње -
ну деч јим осме си ма и игром
вра ћа се ви ше стру ко.

Ма ло је про сто ра да би
се опи са ли сви до при но си
фи зич ке ак тив но сти здра -
ви јем те ле сном, ум ном и
ду хов ном раз во ју мла дог би -
ћа. Пре ко мер на те ле сна те -
жи на и про бле ми ко је она
но си, а пре све га ра ни раз -
вој ди ја бе те са, ефи ка сно се
спре ча ва ју ре дов ном и уме -
ре ном фи зич ком ак тив но -
шћу. По ред ја ча ња ср ца, ми -

ши ћа и ко сти ју, не тре ба за -
не ма ри ти по ја ча ну се кре -
ци ју ен дор фи на, при род ног
сред ства про тив бо ла, ко ји
де вој чи ца ма олак ша ва пре -
мен стру ал не те го бе, а по -
бољ ша ва ста ња хро нич ног
бо ла ка да је он при су тан.
До ка зан је ути цај ре дов не и
уме ре не фи зич ке ак тив но -
сти на уве ћа ње хи по кам пу -
са, де ла мо зга ко ји је ва жан
за уче ње и пам ће ње. Ово
ни је је ди ни до при нос бо -
љем успе ху у шко ли, јер се,
по ред по бољ ша ња мо тор них
осо би на, раз ви ја ју па жња и
спо соб ност за ефи ка сни је
ре ша ва ње про бле ма, раз ми -
шља ње и уче ње.

Спо ме ну ти ен дор фин по -
бољ ша ва рас по ло же ње, ни -
во енер ги је и са мо по у зда -
ња. Де ца с про бле мом анк -
си о зно сти усме ра ва ју па жњу
упра во на ства ри ко је ту на -
пе тост још ви ше уве ћа ва ју.
Фи зич ка ак тив ност, плес и
ко лек тив ни спор то ви усме -
ра ва ју па жњу на од ре ђе не
мо тор не за дат ке и ве шти -
не, чи ме се пре ки да за ча -
ра ни ци клус анк си о зно сти,
а де те ту да је осе ћа ње успе -
ха и си гур но сти у ак тив ност
ко ју оба вља. Про бле ми уса -
мље но сти и ус по ста вља ња
при ја тељ ских ве за да ле ко се
лак ше пре ва зи ла зе уз фи -
зич ку ак тив ност, ко ја раз -
ви ја осе ћа ња при па да ња и
за јед ни штва. Фо ку си ра ност
на по сти за ње за јед нич ког
ци ља и за до вољ ство ко је
про жи ма де те у тој ак тив -
но сти, осло ба ђа ју га стра ха
од јав ног на сту па и отва ра -
ју му про стор за не ка но ва
при ја тељ ства и ве зе.

Див чи ба ре – 
пун по го дак!

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Спек тар про из во да је ве -
ли ки, те ода бир кре ме ни је
лак. Ако се во ди те за це ном,
углав ном не ће те по гре ши ти,
јер ви ша це на у ве ћи ни слу -
ча је ва зна чи да про из вод са -
др жи све го ре на ве де не са -
стој ке. Ко зме ти ка ор ган ског
по ре кла је све ви ше за сту -
пље на. Да би ва ша ко жа мо -
гла да при ми све ко ри сно из
кре ме, пр во мо ра те до бро да
је очи сти те и при пре ми те,
та ко што ће те, за ви сно од ње -
ног ти па и ста ња, укло ни ти
из у мр ле ће ли је ко ри сте ћи
ме ха нич ки пи линг биљ ног
по ре кла. По том тре ба на не -
ти теч не пре па ра те: се ру ме,
флу и де и ам пу ле. Они има ју
уло гу да ве жу кре ма сте и гу -
шће пре па ра те и по ву ку их у
ду бље сло је ве ко же. Ко ри -
шће њем ам пу ла ко жа до би ја
нео п ход не ак тив не суп стан -
це, као што су ви та ми ни и
ми не ра ли. Флу и ди и се ру ми
слу же да сти му ли шу ко жу да
по ве ћа про из вод њу ко ла ге -
на, ела сти на и ха ја лу ро на,
ко ји се ина че већ на ла зе у
њој.

За ви сно од ти па и ста ња
ко же, ко зме тич ке пре па ра те
де ли мо на оне за су ву, ме -
шо ви ту и ма сну ко жу, а пре -
ма ње ном ста њу – на оне за
осе тљи ву, про бле ма тич ну и
де хи дри ра ну. Ка да зна те ко -
јој ка те го ри ји при па да те, ла -
ко је од ре ди ти пра ву кре му.
Ма ли под сет ник: ако иде те
на пла ни ну, не за бо ра ви те на
кре му са за штит ним фак то -
ром, јер је та мо сун це још
бли же и ја че не го на мо ру.

ВЕСТ ИЗ ШКО ЛЕ „МА РА МАН ДИЋ”

„Адра” до ни ра ла 
но во го ди шње па ке ти ће

ПИ СМО ЧИ ТА ТЕЉ КЕ

За хвал ност ле ка ри ма 

Срећ ним ро ди те љи ма
Ан дреи и Ср ђа ну ово
је пр ве нац

Де чак ро ђен 45 
ми ну та по сле по но ћи

У 2018. ро да у 
Пан че во до не ла
1.476 ма ли ша на

Ста ра 2018. за вр ше на је јед -
на ко сјај но као што је по че ла
и но ва 2019. го ди на: 31. де -
цем бра, по ла са та пре по но -
ћи, ро ђе на је по след ња пан че -
вач ка бе ба у про шлој го ди ни,
а 1. ја ну а ра, 45 ми ну та на кон
што је сат от ку цао 12 пу та,
сти гао је и пр ви ово го ди шњи
Пан че вац.

Ње го во име је Урош Бој ко -
вић, а на ро ђе њу је био те жак
3.600 гра ма и ду га чак 50 цен -
ти ме та ра. Де ча чић је по че так
ове го ди не улеп шао не са мо
ма ми Ан дреи (23) и та ти Ср -
ђа ну (29) већ и сви ма на ма,
Пан чев ци ма и Пан чев ка ма, ко -
ји увек 1. ја ну а ра с не стр пље -
њем оче ку је мо ле пе ве сти из
на шег по ро ди ли шта.

Злат на успо ме на

Пр во ро ђе ну бе бу у уто рак, 2.
ја ну а ра, об и шао је и гра до на -
чел ник Са ша Па влов, ка ко би
је, у скла ду с ду го го ди шњом
тра ди ци јом, да ри вао по кло ном
Гра да Пан че ва – злат ни ком.
Но ка ко је ма ли Урош, због фи -
зи о ло шке жу ти це, ко ја ма ло
ко ју бе бу на кон ро ђе ња за о би -
ђе, у вре ме ове ва жне по се те
био пре ме штен на Деч је оде -
ље ње Оп ште бол ни це, углед не
го сте је до че ка ла на сме ја на ма -
ма Ан дреа.

НАЈ ЛЕП ША НО ВО ГО ДИ ШЊА ВЕСТ

УРОШ БОЈ КО ВИЋ ПР ВА 
ПАН ЧЕ ВАЧ КА БЕ БА

– По ро ђај је про те као без
про бле ма, све је би ло у нај бо -
љем ре ду и ро ди ла сам здра -
вог де ча ка. Због жу ти це ће
мо ра ти да оста не у бол ни ци
ко ји дан ду же, но и то ће бр зо
про ћи. Су пруг Ср ђан нас је
по се тио, а са да ор га ни зу је сла -
вље код ку ће. Не из мер но смо
срећ ни и за хвал ни ле ка ри ма
и се стра ма на Ги не ко ло шко-
аку шер ском оде ље њу Оп ште
бол ни це на про фе си о нал но -
сти и то плом од но су пре ма
свим па ци јент ки ња ма и бе би -
ца ма – ре кла је Ан дреа Бој ко -
вић, за хва лив ши и гра до на -
чел ни ку на по се ти и да ру за
бе бу.

До 2. ја ну а ра ују тру ро да је
чак се дам пу та по се ти ла пан -

че вач ко по ро ди ли ште, а пред -
ња чи ли су де ча ци. Све но во го -
ди шње бе би це да ро ва ли су и
„Ак са” и „Макс бет”, а ме наџ -
мент бол ни це је об ра до вао мај -
ке цве ћем.

За бо љи на та ли тет
Гра до на чел ник Са ша Па влов
от крио је да му је оби ла зак пр -
ве бе бе јед на од нај дра жих ак -
тив но сти у го ди ни, а под се тио
је и на то да Град Пан че во има
чи тав сет ме ра усме ре них на
по спе ши ва ње на та ли те та и по -
моћ по ро ди ца ма с де цом.

– Град пр ву бе бу да ру је злат -
ни ком, а сва ко но во ро ђе но де -
те до би ја бе би-па кет вре дан
око 5.000 ди на ра, ко ји се пре -
у зи ма у Град ској упра ви. Осим
то га, не за по сле не по ро ди ље

Ху ма ни тар на ор га ни за ци ја
„Адра” је у окви ру про јек та
„Children Helping Children” до -
ни ра ла па ке ти ће за Но ву го -
ди ну Шко ли за основ но и сред -
ње обра зо ва ње „Ма ра Ман дић”.

Ђа ке те обра зов не уста но ве
об ра до ва ли су са чак 70 па ке ти -
ћа пу них гар де ро бе, слат ки ша,

игра ча ка, сред ста ва за лич ну хи -
ги је ну и школ ског при бо ра.

У шко ли „Ма ра Ман дић” ка -
жу да су па ке ти ћи ве о ма усре -
ћи ли уче ни ке, јер су до би ли
све оно што им је за и ста по -
треб но. Де ца се на да ју да ће се
ово ле по из не на ђе ње по но ви -
ти и до го ди не.

хва љу је мо др Ми ро сла ви Ко -
зло вач ки Кр ча ди нац, др Ма -
ри ја ни Бан дић Ла за ров и др
Ду ша ну Ду ди Сто ји ћу на ем -
па тиј ско-про фе си о нал ној по -
мо ћи па ци јен ту у за вид ним го -
ди на ма, чи ји су про блем по ку -
ша ли да ре ше.

До бри ла (Мај сто ро вић) 

Ко ва че вић с по ро ди цом

По во дом смр ти мог стри ца и
на шег де де Ђу ре (Ми ли во ја)
Мај сто ро ви ћа, овим пу тем за -

Урош је до био жу ти цу, па је гра до на чел ни ка до че ка ла 
ма ма Ан дреа

то ком пр вих шест ме се ци при -
ма ју на док на ду од 7.000 ди -
на ра и има мо још се дам или
осам ме ра по др шке по ро ди -
ца ма, ко је се раз ли ку ју у за ви -
сно сти од бро ја де це. По себ но
смо ове го ди не, да би смо по -
бољ ша ли на та ли тет, уве ли и
де фи ни са ли од ре ђе не ме ре ко -
је се од но се на по ро ди це с трој -
ка ма, па ће та ко оне до би ја ти
ви ше нов ца не го до са да. Реч
је о из но су од око 300.000 ди -
на ра, ко ји ће сва ка по ро ди ца
на го ди шњем ни воу до би ја ти
све док де ца не на пу не осам -
на ест го ди на. Уз то, трој ке до -
би ја ју и бес плат не уџ бе ни ке,
а омо гу ће но им је и бес плат -
но ко ри шће ње услу га спорт -
ских клу бо ва и слич но – ис та -
као је Па влов.

Он је под се тио и на то да
Град од свих дру штве них обла -
сти нај ви ше нов ца из два ја упра -
во за со ци јал на да ва ња.

– Ка да је реч о овој сфе ри,
увек је по жељ но из дво ји ти што
је мо гу ће ви ше нов ца, али ми
по ла зи мо са ста но ви шта да
сред ства пре све га тре ба да бу -
ду до бро про це ње на, до бро из -
ба лан си ра на и на мен ска. Све -
до ци смо чи ње ни це да се ра ди
по ди за ња на та ли те та и на ре -
пу блич ком ни воу уво де озбиљ -
не ме ре, па сма тра мо да са -
мим тим и ми на ло ка лу тре ба
да сле ди мо тај при мер, али и
да бу де мо и ма ло ин вен тив ни -
ји ка да је о њи хо вом осми шља -
ва њу реч – за кљу чио је гра до -
на чел ник.

У на шем гра ду се про сеч но
у јед ној го ди ни ро ди из ме ђу
1.500 и 1.600 бе ба, а то ком
2018. на свет је до шло не што
ма ње но во ро ђен ча ди од тог про -
се ка: би ло је 1.470 по ро ђа ја, а
ро ђе но је 1.476 бе ба.



Ло ри је при -
лич но си гур на
да љу бав на пр -
ви по глед по -
сто ји са мо у
ф и л  м о  в и  м а .
Али он да, јед -
ног сне жног де -
цем бар ског да -
на, кроз за ма -
гљен про зор ау -
то бу са угле да
чо ве ка за ког
истог тре нут ка
зна да је онај
пра ви. По гле ди им се сре ћу,
на сту па тре ну так чи сте ма -
ги је, а он да је ау то бус од во -
зи да ље.

Убе ђе на да им је су ђе но
да се опет срет ну, она га це -
ле го ди не уза луд тра жи на
ули ца ма, по ау то бу ским ста -

ја ли шти ма и ка -
фи ћи ма. И баш ка -
да се по ми ри ла с
тим да га ви ше ни -
ка да не ће ви де ти,
ње на нај бо ља дру -
га ри ца упо зна је је
са сво јим но вим
мом ком Џе ком.
Ло ри не мо же да
ве ру је сво јим очи -
ма: то је он, му -
шка рац за ко јим је
ме се ци ма че зну ла.

Сло мље ног ср -
ца, од лу чу је да за бо ра ви и
ње га и онај ча роб ни пр ви су -
срет и на ста ви да ље са сво -
јим жи во том. Али за ко не љу -
ба ви по не кад је те шко схва -
ти ти, а суд би на пра ти нео -
бја шњи ве смер ни це да би нас
до ве ла до срећ ног кра ја.

ДРУШТВО
Петак, 11. јануар 2019.

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

У но во го ди шњем дво бро ју
по не ла нас је ве се ла ат мос -
фе ра, па су се, уме сто по
јед не књи ге на ших спон зо -
ра „Вул ка на” и „Ла гу не”, у
на град ној игри на шле две
књи ге из „Вул ка на”. Да -
родав ци се ни су на љу ти ли,
а су де ћи по бро ју при сти -
глих од го во ра, ни ва ма ова -
кво ста ње ства ри ни је за -
сме та ло.

Пи та ли смо вас, да кле, у
про шлом бро ју, ка да сте нај -
про дук тив ни ји, а „Пан че вац”
и „Вул кан из да ва штво” при -
пре ми ли су по је дан при ме -
рак књи ге „Буд ни у 5” Ро би -
на Шар ме за дво је чи та ла ца
ко ји су од го во ри ли нај кре а -
тив ни је. На гра ђе ни су сле -
де ћи од го во ри:

„Про дук тив на сам чим
уста нем. Ра но зво ни сат, уми -
вам се, пе рем зу бе, обла чим,
бу дим де цу и спре мам им
до ру чак. Док до руч ку ју, ја се
шмин кам, док пе рем су до ве
од до руч ка и рас кла њам, по -
жу ру јем их да се обу ку и
спре ме за шко лу и вр тић. Е,
кад их раз ве зем, ју рим на
по сао јер се тад оче ку је да

бу дем нај про дук тив ни ја...”
060/0003...

„Нај про дук тив ни ја сам кад
у кан це ла ри ју уђе шеф, раз -
у ме се.” 064/4786...

Два ау то ра нај кре а тив ни -
јих од го во ра на пи та ње да
ли је ла ко за ми сли ти се бе у
ту ђој ко жи осво ји ли су по је -
дан при ме рак књи ге „Ово ће
ма ло да бо ли” Ада ма Ке ја.

„Ни је ла ко за ми сли ти се -
бе у ту ђој ко жи, али ни је
ла ко ни би ти у сво јој.”
063/1815...

„У чи јој год да се ко жи за -
ми слим, на кра ју схва тим да
је у мо јој ипак нај бо ље. Ни је
што је мо ја, ал’ је нај у доб -
ни ја.” 064/5231...

С до бит ни ци ма ће мо кон -
так ти ра ти ка ко би смо њи хо -
ве по дат ке про сле ди ли спон -
зо ри ма. На гра де се пре у зи -
ма ју у књи жа ри „Вул кан” у
„Авив пар ку”, од на ред ног
утор ка.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 16. ја ну а ра, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Шта вам
је нај ви ше обе ле жи ло пра зни ке?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Бе о град ски трио” Го ра на Мар ко ви ћа. Нај -
за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан -
чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

У вре ме пре -
лом них до га ђа -
ја ко је је обе ле -
жи ла ре зо лу ци -
ја Ин фор мби -
роа с кра ја че -
тр де се тих го ди -
на про шлог ве -
ка у Ју го сла ви -
ји, је дан од слу -
жбе ни ка бри -
тан ске ам ба са -
де у Бе о гра ду и
глав ни ју нак ове
књи ге био је и
про сла вље ни пи сац Ло ренс
Да рел. Не фор ма лан као лич -
ност и не пред ви дљив као

ди пло ма та, Да рел
се упу шта у љу бав -
ну аван ту ру са же -
ном јед ног ви со ког
ру ко во ди о ца, ко ји
ће убр зо за вр ши ти
на Го лом ото ку.
Кад уско ро и ње -
го ва же на до жи ви
исту суд би ну, бри -
тан ски пи сац и ди -
пло ма та учи ни ће
све да је спа се и да
се по мог не ње ној
кће ри, де вој чи ци

ко ја је си лом исто риј ских
не при ли ка оста ла без оба
ро ди те ља.

„Бе о град ски трио”
Го ра на Мар ко ви ћа

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Јед ног да на у 
де цем бру” Џо зи Сил вер

Два чи та о ца ко ји до сре де, 16. ја ну а ра, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Да ли
сте се ика да за љу би ли на пр ви по глед?”, на гра ди ће мо по јед -
ним при ме р ком књи ге „Јед ног да на у де цем бру” Џо зи Сил вер.
Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ни је што је мо ја...
ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЛА ШТВО КР ВИ

Гест који спасава живот

(Наставак са 1. стране)
– Пам тим још ту 1995. го ди ну
ка да сам по чео да до ла зим на
хе мо ди ја ли зу. Усло ви су би ли
ве о ма ло ши и би ла је огром на
гу жва, јер су се та да и по је ди -
ни па ци јен ти из Бе о гра да ле -
чи ли ов де. Ра ди ло се у три сме -
не, те шко се до ла зи ло на ред, а
апа ра ти су ло ше функ ци о ни -
са ли. Де ша ва ло се да пе ши це
до ђем на оде ље ње, ви дим да
су све по сте ље за у зе те, па одем
ку ћи и до ђем по но во. Че ка ло
се и по три са та са мо да поч не
те ра пи ја. Са да су усло ви сјај -
ни, не мам ре чи ко ји ма бих опи -
сао ко ли ка је ово про ме на –
ис та као је Ко стић.

Са Че до ми ром Ко сти ћем се
сла же и Сне жа на Дар ма но вић,
ко ја има ше сна е сто го ди шњи
„стаж” ле че ња на овом оде ље -
њу. Њој је нај те же пао пе ри од
у по след њих го ди ну да на, то -
ком ре кон струк ци је Ин тер ног
бло ка.

– Са да ка да смо ова мо пре -
шли, жи вот ми се про ме нио.
Пре срећ на сам, све је су пер.
Док су тра ја ли ра до ви, усло ви
су би ли ужа сни, би ло је хлад но
као у фри жи де ру. Нон-стоп ме
је тре сла гро зни ца, ни сам мо -
гла ни да је дем, али вре де ло је
че ка ти, са да смо до би ли оде -
ље ње ко јим смо у сва ком сми -
слу пре за до вољ ни. То пло нам
је, ле по осве тље но, апа ра ти су
но ви, усло ви су као на свет -
ским кли ни ка ма – ре кла је Сне -
жа на не кри ју ћи оду ше вље ње.

ЛЕ ПЕ ВЕ СТИ ИЗ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ БОЛ НИ ЦЕ

НО ВО ОДЕ ЉЕ ЊЕ ХЕ МО ДИ ЈА ЛИ ЗЕ 
ИЗ ГЛЕ ДА СВЕТ СКИ

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 ко ме спа се те жи -
вот има ће те у сре ду, 16. ја ну -
а ра, у пе ри о ду од 9 до 12 са -
ти. 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.

КОН КУРС НА ТЕ МУ РА КА ДОЈ КЕ

Рок за сла ње ра до ва 
20. ја ну ар

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 кре а тив не пред ло -
ге до 20. ја ну а ра, у за ви сно сти
од ка те го ри је за ко ју апли 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”.

твр тог спра та. У про те клом пе -
ри о ду су у пот пу но сти ре кон -
стру и са не ин ста ла ци је и кли -
ма ти за ци ја и за ме ње на је ком -
плет на сто ла ри ја. Сре ђе на су

два по сто је ћа лиф та и по ста -
вљен је је дан но ви, а ре кон -
стру и са но је и Оде ље ње фи зи -
кал не ме ди ци не, где је из гра -
ђен но ви ба зен.

Као што је по зна то, сва оде -
ље ња са Ин тер ног још пре по -
чет ка ра до ва пре се ље на су у
хи рур шки блок Бол ни це. Од
та да уста но ва функ ци о ни ше
оте жа но, али упр кос то ме ни -
је дан па ци јент ни је ус кра ћен
за од го ва ра ју ћу здрав стве ну за -
шти ту. Ра до ве ко је из во ди
пред у зе ће „Мо ду лор” из Бе о -
гра да фи нан си ра Упра ва за ка -
пи тал на ула га ња АП Вој во ди -
не, а реч је о ин ве сти ци ји вред -
ној 467.411.960,14 ди на ра с
ПДВ-ом.

да за вр ши мо зна чај не и ве ли -
ке про јек те. Има мо обе ћа ња из
Кан це ла ри је за јав на ула га ња
да ће ове го ди не би ти одо брен
но вац за ре кон струк ци ју свих

оста лих обје ка та у кру гу Бол -
ни це. Град је већ обез бе дио
пре ко 20 ми ли о на ди на ра за
из ра ду про јект не до ку мен та -
ци је, та ко да смо са да у фа зи
из ра де идеј ног про јек та и ве -
ли ке су шан се да ове го ди не
за поч не мо и тај ве ли ки по сао
– за кљу чио је Ову ка.

Под се ћа ња ра ди, ре кон струк -
ци ја Ин тер ног оде ље ња тра је
од ок то бра прет про шле го ди -
не и об у хва та све ин ста ла тер -
ске, тер мо ма шин ске и гра ђе -
вин ске ра до ве на при бли жно
8.000 ква драт них ме та ра про -
сто ра. Мај сто ри не у мор но ра -
де на свих шест ета жа згра де –
од по дру ма, пре ко При јем но-
ур гент не слу жбе, па све до че -

СТИ ГЛА ВРЕД НА ОПРЕ МА
У пан че вач ку бол ни цу су кра јем де цем бра сти гли и но ви

апа ра ти, ку пље ни нов цем ко ји је тој уста но ви до де ли ла По -

кра јин ска вла да.

Та ко је слу жба оф тал мо ло ги је до би ла но ви ау то мат ски

пар ни сте ри ли за тор, док се слу жба ра ди о ло шке ди јаг но сти -

ке по но ви ла ди ги тал ним ренд ген ским апа ра том. Ку пље ни

су и си стем за ана сте зи ју с пра те ћим мо ни то ром и вен ти ла -

тор-ре спи ра тор.

Про стор ко јег смо се до ско ра сти де ли са да бли ста

Ова ко је би ло не кад

Страну 

припремила 

Драгана
Кожан

– Ка да је реч о за вр шет ку
ра до ва, рок ко ји се са да спо -
ми ње је крај ја ну а ра или сре -
ди на фе бру а ра, а све за ви си од
вре мен ских усло ва, с об зи ром
на то да се тре нут но ра ди на
фа са ди. Пре ко осам де сет од -
сто објек та је го то во и на да мо
се да ће у на ред них ме сец до
два да на би ти при ве ден кра ју
и оста так – ре као је ди рек тор
Бол ни це.

Ако бу де све ишло по пла ну,
уско ро би тре ба ло да ова кви
при зо ри осва ну и на пре о ста -
лим спра то ви ма Ин тер ног блока.

Он је до дао и то да су пла но -
ви за го ди ну пред на ма вр ло
ам би ци о зни.

– До ка за ли смо да мо же мо



сто ру и вре ме ну ко ји су са мо
на из глед са да шњи и са вре ме -
ни, али ко ји ис под ма ске псе у -
до мо дер но сти и да ље кри ју ду -
бо ко тра ди ци о нал не, ри ту ал не
и ми зо ги не уло ге ко је су у жи -
во ту до де ље не же на ма. Дра ма
је по све ће на свим же на ма ко је
су има ле да ро ве, сно ве и на да -
ња, и ни ка да им се ни из да ле -
ка ни су при бли жи ле за то што
им ни ко ни је пру жио по др шку
и охра брио их да ис ко ра че у
не по зна то. У пред ста ви игра ју
Ја сми на Ве чан ски, Ми ха е ла
Ста мен ко вић, Ива на Не дељ ко -
вић, Ми ха и ло Лап то ше вић,
Игор Бо ро је вић, Мла ден Ву ко -
вић и Ми лан Алек сић.

Кон церт Бо ја на Тир мен штај -
на (ви о лон че ло) и Ву ка Дра ги -
че ви ћа (ги та ра) би ће одр жан у
по не де љак, 28. ја ну а ра, у 19 са -
ти, на сце ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва. Дво ји ца вр сних му -
зи ча ра по след њих да на ја ну а -
ра пу бли ци ће из ве сти му зи ку
А. Ви вал ди ја, М. де Фа ље и
мно гих дру гих ком по зи то ра.
Бо јан Тир мен штајн, со ли ста и
ка мер ни му зи чар ко ји се ба ви
и пе да го шким ра дом, ди пло -
ми рао је на Мо сков ском кон -
зер ва то ри ју му у кла си проф. В.
И. Пан те ље је ва, где је на ста -
вио уса вр ша ва ње. Је дан је од
осни ва ча три ја „Amorosso” и
ка мер ног ба рок ног ан сам бла
„Camerata di musica”.

Мла ди Вук Дра ги че вић, сту -
дент че твр те го ди не Фа кул те -
та му зич ке умет но сти у Бе о -
гра ду, ис ти че се осва ја њем број -
них на гра да, ме ђу ко ји ма је и
два пут осво је на пр ва на гра да
на фе сти ва лу „Guitar Art”.

Из ло жба Ли ков ног са ло на
„30 x 30” Кул тур ног цен тра Зре -
ња ни на „Ево лу ци ја до бра – ево -
лу ци ја зла” би ће отво ре на у
сре ду, 30. ја ну а ра, у 19 са ти, у
Га ле ри ји са вре ме не умет но сти.

У окви ру по зо ри шног ма ти -
неа на про гра му је деч ја пред -
ста ва „Нин џа кор ња че” по зо -
ри шта „Је ле ни ца”, у су бо ту, 26.
ја ну а ра, у 12 са ти, на сце ни
Кул тур ног цен тра Пан че ва. Ре -
жи ју пот пи су је Је ле на Кр кић,
а у пред ста ви игра ју Је ле на Кр -
кић, Јо ван Љу бе но вић, Мар ко
Вуч ко вић и Са ша Ку зма но вић.
Пред ста ва го во ри о де вој чи ци
Лу си ко ја во ли нин џа кор ња че
и кре ће у по тра гу за не ста лим
Ле о нар дом. У то ме јој по ма жу
До на те ло, Ми ке лан ђе ло и Ра -
фа е ло, ме ђу тим, про блем на -
ста је ка да на и ђу на ла жну Еј -
прил О’Нил ко ја по ку ша ва да
их усме ри на по гре шан пут и
да их за ча ра на пит ком ко ји је
на пра ви ла с Кран го ви ма.

Но во го ди шње књи жев но раз -
ги ба ва ње с пе сни ком Звон ком

Ан дри ја на Мар ков, ба би ца

и цер ти фи ко ва ни еду ка тор

пси хо фи зич ке при пре ме

труд ни ца за по ро ђај

КЊИ ГА: Мо жда не што до -
ма ће. „Лу зи та ни ја”, књи га
Де ја на Ата нац ко ви ћа, до -
бит ни ка НИН-ове на гра де
за 2017. го ди ну. Лу зи та ни -
ја, шта је то?! От кри ће вам
баш и са мо ли ко ви из књи -
ге. Лу зи та ни ја је ме сто, из -
гу бље но или не у ма гли.
Ин сти ту ци ја, бол ни ца или
луд ни ца. Ле ка ри и стал но
при сти за ње но вих па ци је -
на та. Вре ме – Пр ви свет -
ски рат. Ствар ност или лу -
ди ло. Све по ме ша но. Пу -
то ва ње, не ста ја ње, пре о бра -
жа ји па ци је на та. Осни ва -
ње пар ла мен та, ода бир
пред сед ни ка вла де и сви -
ра ње хим не на кла ви ру
„Сва ко пре или ка сни је ис -
пад не глуп”. Пре гршт ли -
ко ва и раз ли чи тих жи во та
ко ји се пре пли ћу и чи не
ком плек сна из не на ђе ња за
чи та о ца. У ства ри, ово је
књи га ко ја во ди у аван ту -
ру чуд ног жи вље ња кроз
исто ри ју. За то је тре ба па -
жљи во чи та ти, ка ко се не
би сте из гу би ли у ка на лу
ми сти ке.
ФИЛМ: Ка да су пра зни ци,
вла да по себ но рас по ло же -
ње и та да углав ном гле да -
мо бо жић не фил мо ве. И та -
ко, уз пих ти је, сар му, пре -
бра нац и пи во, увек иза бе -
ре мо не што дру га чи је. Овог
пу та мој ода бир је филм
„Ве ли ка илу зи ја” („Now You
See Me”) из 2013. го ди не.
Филм при ча при чу о че ти -
ри ма ђи о ни ча ра с раз ли чи -
тим мо гућ но сти ма из во ђе -
ња три ко ва, ко је спа ја ми -
сте ри о зна осо ба, оста вља ју -
ћи им кар те са од ре ђе ном
по ру ком. Упо зна ва ње и по -
де ла мо ћи и зна ња из во ђе -
ња ма ђи о ни чар ских три ко -
ва уве шће го ми ле љу ди у
за ни мљив свет хип но зе,
сцен ске ма ги је и џе па ре ња.
Пред ста ве се одр жа ва ју у
ве ли ким ха ла ма пред пу -
бли ком ко ја апла у ди ра сва -
ком из ве де ном три ку, а
спон зор све га је ми ли јар -
дер ко ји ве ру је у до бру за -

ра ду. Гру пу ма ђи о ни ча ра
пра ти и сни ма раз от кри вач
три ко ва, али и по ли ци ја,
ФБИ и Ин тер пол, јер су ови
ма ђи о ни ча ри ујед но и пре -
ва ран ти и ло по ви, пљач ка -
ши ба на ка и бо га та ша. И
та ко је ми ли јар дер остао с
ма лим ра чу ном у бан ци. А
ко сто ји иза све га ово га, са -
зна ће те уко ли ко по гле да те
овај филм, ко ји ће вас до -
бро за ин те ре со ва ти да пре
кра ја на ђе те са ку пља ча еки -
пе, али ће вас и до бро на -
сме ја ти.
МУ ЗИ КА: По ред пе са ма
„Та ши, та ши, та на на”, „За -
клео се бум бар”, „Ву че, ву -
че, бу бо ле ња”, про сто не -
маш про сто ра за сво ју му -
зи ку. Ка да је бе ба до бро
рас по ло же на или, нај бо ље,
ка да спа ва, уз ча шу ви на и
до бру књи гу, док на по љу
па да снег, успем да пу стим
му зи ку ко ја ме во ди у не ки
са мо мој свет. Би рам мо -
дер ни ју му зи ку, слич ну до -
брим ста рим рок хи то ви -
ма, али у но вој вер зи ји, но -
вом зву ку, зву ку ви о лон че -
ла. Ако пу сти те „2 Cellos”,
то вас мо же од ве сти у не ки
са мо ваш свет, где има во -
до па да и ли ја на, или гре -
мли на, или олд тај ме ра. Они
ко ри сте сво је ин стру мен те
за не та ко обич ног Ба ха,
Мо цар та или Ви вал ди ја,
али и за об ра де пе са ма гру -
па „Metallica”, U2, AC/DC.
„Highway to Hell” или
„Thunderstruck” зву че моћ -
но ка да се сви ра ју на че лу,
а тек ка да оде те на кон -
церт, па уз ви о лон че ла бу -
де и буб ње ва, осе ћај је нео -
пи си во луд. Па из во ли те
упо знај те се с луц ка стим
че ли сти ма и њи ма слич ни -
ма, а мо жда ће за ин те ре -
со ва ти и ва ше ма ли ша не
кад пре по зна ју му зи ку из
„Пи ра та с Ка ри ба”.

КУЛТУРА
Петак, 11. јануар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

10

БО ГАТ ПРО ГРАМ У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ ПАН ЧЕ ВА

ПРА ЗНИЧ НИ ЈА НУ АР

Ве ли ка илу зи ја

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс
Му зи ка
Су бо та, 12. ја ну ар, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
ху ма ни тар на Р’н’Б ка ра о ке жур ка „Опо зит”. 

Че твр так, 17. ја ну ар, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
кон церт сту дент ки ња ви о ли не проф. Љу бо ми ра Ми ха и ло ви -
ћа с Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду. На сту пи ће Зо -
ри ца Јок си мо вић, Ми ли ца Ор лић и Ми ља на Ко стић, уз
кла вир ску са рад њу проф. Ка та ри не Ха џи-Ан тић.

Из ло жбе
Че твр так, 10. ја ну ар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти:
из ло жба сли ка Би ља не Ђур ђе вић „Увод у ору ђе де ла ња”. 

Че твр так, 10. ја ну ар, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: из ло жба
„Умет ност без гра ни ца пут ка мај стор ству” Ар те ма Ко то ва,
Ива на Ко то ва и Алек сан дра Ко то ва.

Те мат ски про грам
Че твр так, 17. ја ну ар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа: про мо ци ја књи ге Звон ка Ка ра но ви ћа „Иза за па -
ље не шу ме”.

ДВА ДЕ СЕ ТИ РУМ СКИ ЛИ КОВ НИ СА ЛОН

Пр ва на гра да за 
пан че вач ког умет ни ка

На 20. рум ском ли ков ном сало -
ну, ко ји је све ча но отво рен 29.
де цем бра у Кул тур ном цен тру
„Бра на Црн че вић”, пр ву на гра -
ду је осво јио пан че вач ки умет -
ник Ми ро слав Сав ков.

При зна ње му је до де ље но за
гра фи ку под на зи вом „Дво бој”,
ко ја је на ста ла у прет ход ној го -
ди ни. Дру го ме сто је при па ло
Бо ја ну Мак си мо вићу, а тре ћи
је био Сте фан Ми хаило вић.

На кон курс су ове го ди не
при сти гла укуп но се дам де сет
три ра да че тр де сет пет умет -
ни ка. Се лек тор ка ју би лар ног,
20. рум ског са ло на ака дем ска
ва јар ка Љи ља на Вој во дић и
чла но ви жи ри ја Жељ ко Ра дић,

Ду шан Ча вић и Бра ни слав Цр -
вен ко вић до не ли су на кон се -
лек ци је од лу ку да се на из ло -
жби пред ста ви укуп но че тр де -
сет умет ни ка са се дам де сет јед -
ним ра дом. Пра во уче шћа има -
ли су сви умет ни ци ко ји су до -
ста ви ли сво је ра до ве Кул тур -
ном цен тру до 15. де цем бра
2018. го ди не.

На Рум ском ли ков ном са ло -
ну би ли су за сту пље ни сви ли -
ков ни ме ди ји (сли ка, скулп ту -
ра, гра фи ка, цр теж, ди ги тал на
гра фи ка, фо то гра фи ја, ви део,
ин ста ла ци ја, стрип, ко стим).

Из Пан че ва је уче ство вао и
Ми лан Ма нић.

Кул тур ни цен тар Пан че ва овог
ме се ца ну ди број не про гра ме,
као што су про јек ци ја фил ма
„Так си блуз” Пан чев ца Ми ро -
сла ва Ста ма то ва, по зо ри шна
пред ста ва „Код шеј та на или
јед на до бра же на”, кон церт му -
зи ча ра Бо ја на Тир мен штај на и
Ву ка Дра ги че ви ћа, из ло жбу Ли -
ков ног са ло на „30 x 30” Кул -
тур ног цен тра Зре ња ни на „Ево -
лу ци ја до бра – ево лу ци ја зла”,
деч ју пред ста ву „Нин џа кор -
ња че” и но во го ди шње књи жев -
но раз ги ба ва ње са Звон ком Ка -
ра но ви ћем.

Филм „Так си блуз”, ко ји ће се
при ка зи ва ти од че тврт ка, 17.
ја ну а ра, до утор ка, 22. ја ну а ра,
пр ви је ду го ме тра жни игра ни
филм Пан чев ца Ми ро сла ва Ста -
ма то ва, у ко ме јед ну од уло га
ту ма чи и на ша су гра ђан ка Ми -
ле на Пре дић. До са да шњи ре -
ди тељ ски опус Ми ро сла ва Ста -
ма то ва по знат је по крат ко ме -
тра жним фил мо ви ма „До бро
по зна та ствар” (2002) и „За лет”
(2012), а он је био и по моћ ни
ре ди тељ у фил мо ви ма „На ле -
пом пла вом Ду на ву” (2008),
„Зо на мр твих” (2009) и „Срп -
ски филм” (2010). Реч је о ро -
ман тич ној ко ме ди ји ко ја је исто -
вре ме но шар мант ни и уз бу дљи -
ви „road movie”. Глав ни ју нак
ове при че је Мар ко, сим па тич -
ни про па ли дра ма тург ко ји го -
ди на ма ра ди као так си ста. На -
из глед је дан нор ма лан дан на
по слу пре тво ри ће се у ха ос ка -
да се у ње го ва ко ла ушу ња де -
чак Да мир ко ји је по бе гао из
до ма за не збри ну ту де цу и ко ји
је у по тра зи за сво јим оцем. Во -
жња њих дво ји це у так си ју то -
ком јед не но ћи из не дри ће го -
ми лу су лу дих си ту а ци ја, а оне
ће се сме њи ва ти за јед но с мно -
штвом ли ко ва ко ји ће про де -
фи ло ва ти кроз так си као му -
ште ри је. Уло ге ту ма че: Ан дри -
ја Ми ло ше вић, То дор Јо ва но -
вић, Ми ле на Пре дић, Алек сан -
дра То мић, Бо рис Ком не нић,
Бо јан Ди ми три је вић, Ни ко ла
Ђу рич ко и мно ги дру ги.

У сре ду, 30. ја ну а ра, oд 19.30,
на сце ни Кул тур ног цен тра Пан -
че ва на про гра му ће би ти по -
зо ри шна пред ста ва „Код шеј -
та на или јед на до бра же на” ре -
ди те ља Сте ва на Бо дро же, по
тек сту Са ње Са вић, а у ко про -
дук ци ји Уста но ве кул ту ре „Вук
Сте фа но вић Ка ра џић”, „Пулс
те а тра” из Ла за рев ца и Кул тур -
ног цен тра Пан че ва. „Код шеј -
та на или јед на до бра же на” је -
сте при ча о тр пље њу и по ку -
ша ју по бу не про тив ње га, при -
ча о са мо о сло ба ђа њу јед не же -
не ко је је до шло пре ка сно да
би би ло успе шно, при ча о про -

Ка ра но ви ћем би ће одр жа но у
че твр так, 17. ја ну а ра, у 19 са -
ти, у Га ле ри ји Ми ло ра да Ба те
Ми ха и ло ви ћа.

Култ ни ан дер гра унд пе сник
ур ба них ге не ра ци ја пред ста -
ви ће но ву књи гу по е зи је „Иза
за па ље не шу ме” у из да њу бе -
о град ског ЛОМ-а. О по е зи ји,
ро кен ро лу, ра до сти жи во та и
оче ки ва њи ма за про сту 2019.
го ди ну го во ри ће ау тор, Ва са
Пав ко вић и Ја сми на То пић.
Звон ко Ка ра но вић пи са ње ба -

зи ра на ис ку стви ма beat књи -
жев но сти, фил ма и поп кул -
ту ре. Се бе сма тра пи сцем с
мар ги не, иа ко се сти ца јем дру -
штве но и сто риј ских окол но сти
об рео у мејнстри му. У сво јим
књи га ма не опи су је спо ља шњу
ле по ту све та, већ ње го ву уну -
тра шњу та му. До са да је об ја -
вио де сет збир ки пе са ма, као
и ро ма не: „Ви ше од ну ле”
(2004), „Че ти ри зи да и град”
(2006) и „Три сли ке по бе де”
(2009).

Страну припремила 
Мирјана

Марић



Прет пре ми је ра но вог до ку -
мен тар ног филм Бо ја на Вој -
но ва, под на зи вом „Ко лев ка
вре ме на”, упри ли че на је у пе -
так, 4. ја ну а ра, у до ло вач ком
До му кул ту ре.

Ова при ча се ба ви љу ди ма
по себ ног ко ва, тра ди ци јом и
ста рим из у ми ру ћим за на ти -
ма, а ау тор, ко ји је и сам жи -
тељ по ме ну тог ме ста, на во ди
да су гле да о ци на овај на чин
мо гли да за ви ре у ри зни цу
успо ме на и про на ђу од го во -
ре за ко ји ма тра га са вре ме ни
чо век, већ по ма ло умо ран од
бр зог на чи на жи во та.

– На кон шест ме се ци сни -
ма ња ство рен је крат ко ме тра -
жни филм ко ји ће се так ми -
чи ти на фе сти ва ли ма и про -
мо ви са ти кул тур но-исто риј -
ско на сле ђе До ло ва. У фил -
му су сво је уче шће про на шле
за на тли је из на шег ме ста: сто -

лар, ко вач, оџа чар, пле ти ља,
ве зи ља, шнај дер ка, јор ган џи -
ја и мај стор ма шин бра вар, за -
тим па ор и до ма ћи ца, као и
чу вар тра ди ци је и ста ре ба -
нат ске ку ће по ро ди це Ста јић.
Циљ нам је био да пред ста ви -
мо њи хо ве жи вот не при че кроз
рад, љу бав и не ис црп ну во љу
– ка же Вој нов.

Ово оства ре ње је на ста вак
фил ма „У до ло ви ма рав ни -
це” и про из вод истог удру же -
ња под на зи вом „Ср би ја мој
дом”, а нов ча но га је по др -
жао Град Пан че во на јав ном
кон кур су за (су)фи нан си ра -
ње про је ка та у обла сти кул -
ту ре у 2018. го ди ни.

Ба нат ски Бре сто вац: На Бад -
њи дан, у не де љу, 6. ја ну а ра,
па љен је бад њак ис пред Хра -
ма Ваз не се ња го спод њег. Гра -
ђа ни су, на ини ци ја ти ву Та -
тја не Цве та но вић, ди рек тор -
ке ЈКП-а „Ком брест”, ску пи -
ли осам џа ко ва че по ва од пла -
стич них фла ша, ко ји ће би ти
пре да ти ор га ни за то ри ма ак -
ци је „Чеп за хен ди кеп”.

Ба нат ско Но во Се ло: Но во -
го ди шњи кон церт фол кло ра
одр жан је у пе так, 28. де цем -
бра, у спорт ској са ли, а уз на -
гра ђе не до ма ће ан сам бле, на -
сту пио је и ГКУД „Ла за Нан -
чић” из Вр шца. По ред оста -
лих, у сни ма њу бо жић не „Жи -
ки не ша ре ни це” уче ство ва ли
су Пр ви фол клор ни ан самбл
и ор ке стар До ма кул ту ре, ко -
ји у пе так, 11. ја ну а ра, пу ту је
у сло ве нач ке Је се ни це, на кон -
цер те по во дом срп ске Но ве
го ди не.

До ло во: Жур ка уз не ка да шње
и са да шње хи то ве по пу лар не
му зи ке одр жа на је у пе так,
28. де цем бра, у дис ко те ци До -
ма кул ту ре, а два да на ка сни -
је фуд бал ски клуб је при ре -
дио за ба ву за по ла зни ке шко -
ле фуд ба ла. На истом ме сту
у пе так, 4. ја ну а ра, одр жа на
је прет пре ми је ра фил ма „Ко -
лев ка вре ме на” ау то ра Бо ја -
на Вој но ва. Удру же ње ви на -
ра и ви но гра да ра „Све ти Три -
фун” одр жа ло је са ста нак у
скло пу при пре ма за ор га ни -
за ци ју пред сто је ће „До ло вач -
ке ви на ри ја де”.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца је
упри ли чи ла деч ју пред ста ву
и по де лу па ке ти ћа ма ли ша -
ни ма у пе так, 28. де цем бра.
На Бад њи дан је па љен бад -
њак ис пред Цр кве све тих Пе -
тра и Па вла, ка да је одр жан
и ми ни-кон церт фол клор не
сек ци је До ма кул ту ре.

Ива но во: Уче ни ци ви ших раз -
ре да основ не шко ле оти шли
су на зи мо ва ње у уто рак, 8.
ја ну а ра. Та обра зов на уста но -
ва пот пи са ла је уго вор са иза -
бра ним по ну ђа чем за по ста -
вља ње тар тан под ло ге на ко -
шар ка шком те ре ну.

Ја бу ка: Ста ри ја гру па по зо -
ри штан ца „Ма ли принц” у су -
бо ту, 29. де цем бра, од и гра ла
је пред ста ву „Де да Мра зо ва
аген ци ја” у ве ли кој са ли До -
ма кул ту ре, а у хо лу, не да ле -
ко ода тле, отво ре на је из ло -
жба ра до ва по ла зни ка кре а -
тив них ра ди о ни ца; овог пу та

то су би ли уче ни ци тре ћег
раз ре да основ не шко ле, ко ји
су пра ви ли укра се од раз ли -
чи тих ма те ри ја ла. Ве ли ки број
гра ђа на при су ство вао је па -
ље њу бад ња ка ис пред Цр кве
Све тог Или је, уз ва тро мет, то -
пле на пит ке и бес плат не па -
ке ти ће за де цу.

Ка ча ре во: Ама тер ска дру жи -
на „Ви до је Дој чи нов ски Да -
ска лот”, као део Удру же ња
Ма ке до на ца „Вар дар –Ка ча -
ре во”, при ре ди ће „Ва си ли чар -
ски ма скен бал” у су бо ту, 12.
ја ну а ра, од 17 са ти, у про сто -
ри ја ма по ме ну те ор га ни за ци -
је, уз на по ме ну да је ма ска
оба ве зна.

Омо љи ца: На Бад њи дан у
пор ти Цр кве Све тог Ни ко ла -
ја, пред мно го гра ђа на, па -
љен је бад њак, а у ор га ни за -
ци ји Ме сне за јед ни це де ци
је по де ље но 250 па ке ти ћа. У
шко ли се и за вре ме рас пу -
ста, по ред ре дов них тех нич -
ких и ад ми ни стра тив них по -
сло ва, од ви ја ју и ча со ви до -
пун ске и до дат не на ста ве, као
и при пре ме за так ми че ња и
и Ме ђу на род ну смо тру „Чи -
та ли ћи – кли ке ра ши 2019”.

Стар че во: Фе сти вал „Га ши -
ни акор ди спе ци јал” одр жан
је у су бо ту, 29. де цем бра, у
ККК-у. И у овом ме сту је у
не де љу, 6. ја ну а ра, ри ту ал но
па љен бад њак, у пор ти Цр -
кве Све тог Пан те леј мо на. Из -
ви ђач ки ви ше бој под на зи -
вом Ме мо ри јал „Иви ца Пра -
њић” би ће одр жан у су бо ту,
12. ја ну а ра.

Петак, 11. јануар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
Ка ко су у про те клој го ди ни
функ ци о ни са ла пан че вач ка на -
се ље на ме ста, шта је ура ђе но,
а шта ни је, или бар не још увек,
ре ћи ће у овом и на ред ном
бро ју „Пан чев ца” пр ви љу ди
скуп шти на се о ских ме сних за -
јед ни ца.

Они ће ујед но и на ја ви ти шта
гра ђа ни ко ји су их би ра ли мо -
гу да оче ку ју у тек за по че тој
го ди ни.

Вест про шле го ди не у Гло го -
њу: се о ски во до вод је по ве зан
на град ску мре жу, чи ме је ко -
нач но омо гу ће но снаб де ва ње
гра ђа на пи ја ћом во дом, ко ја је
на осно ву од лу ке по кра јин ске
са ни тар не ин спек ци је још 2015.
про гла ше на не ис прав ном за
пи ће.

Пред сед ник ме сне скуп шти -
не Слав ко Јо ва нов ски ка же да
је ти ме ре гу ли сан не рав но мер -
ни при ти сак у мре жи због ко -
јег је дан део се ла, на ро чи то у
ве чер њим са ти ма, уоп ште ни је
до би јао во ду.

– Би ло је и уо би ча је них про -
бле ма, по пут па са лу та ли ца или
ди вљих де по ни ја, што је бр зо
ре ша ва ло на ше ко му нал но
пред у зе ће, ко је рев но сно во ди
ра чу на о јав ним и зе ле ним по -
вр ши на ма, на че му су че сто
ан га жо ва ни и љу ди пре ко кон -
кур са за јав не ра до ве. Уз њи -
хо ву по моћ уре ђе но је и из ле -
ти ште Ске ла, а у цен тру се ла
смо по ста ви ли тро то а ре, што
ће би ти на ста вље но. Ра ди ло се
ко ли ко је би ло нов ца, а ка да су
у пи та њу ка пи тал не ин ве сти -
ци је, че ка мо да Град нај зад
пот пи ше уго вор о јав но-при -
ват ном парт нер ству, чи ме би
би ле ство ре не мо гућ но сти за
ас фал ти ра ње ули ца у се лу. Бу -
ду ћи да су још увек мно ге под
кал др мом, у не ки ма, по пут Та -
ми шке и 4. ок то бра, као пре -
ла зно ре ше ње, по ста ви ли смо
стру га ни ас фалт. То ће, уз по -
тен ци јал ни на ста вак из град ње
ка на ли за ци је и ра до ве на за -
ме ни пре о ста лих азбест них

СЕЛО

МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ У ПРО ШЛОЈ ГО ДИ НИ (1)

ПРО ЂЕ НЕ КА КО, НА ДЕ У БУ ДУЋ НОСТ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ЈОШ ЈЕ ДАН ФИЛМ ДО ЛО ВАЧ КОГ АУ ТО РА

Ко лев ка вре ме на

НО ВО ГО ДИ ШЊЕ ИЗ ДА ЊЕ „СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ НО ВИ НА”

Ре а ли зо ва ни сви пла но ви
По след њи у тек ми ну лој го ди -
ни или 301. број стар че вач ког
штам па ног гла си ла по чиње но -
во го ди шњом и бо жићном че -
стит ком Ме сне заједнице, упу -
ће ном свим су гра ђа ни ма.

Сле де ће стра не до но се текст
о тра ди ци о нал ној по де ли но -
во го ди шњих па ке ти ћа де ци од
три до шест го ди на на Тр гу
нео ли та и из ве штај с по след -
ње сед ни це ме сне скуп шти не,
на ко јој је су ми ра но оно што је
ура ђе но у про те клих два на ест
ме се ци, уз кон ста та ци ју да је
све пла ни ра но ре а лизо ва но.

У ве ли ком ин тер вјуу гост је
био гра до на чел ник Пан че ва

Саша Па влов, ко ји је, из соп -
стве ног угла, 2018. ока рак те -
ри сао као при лич но успе шну.

На ред на стра на по све ће на
је фо то гра фи ја ма ко је у глав -
ним ро ла ма има ју де цу и
Снешка Бе ли ћа, а овим бро -
јем окон чан је се ри јал ау то ра
Мар ка Иво ше ви ћа под на -
зивом „Стар че вач ким шо ром”,
чи ја се по след ња епи зо да бави
раз во јем се ла од 1945. до
данас. На слич ну те му,
„Образо ва ње у со ци ја ли зму”,
го во ри и Да ли бор Мер гел у
„Кул ти ва то ру”.

По дроб но су опи са ни до га -
ђа ји по пут да на До ма кул ту ре

и пе де се то го ди шњи це фол клор -
ног ства ра ла штва у Стар че ву,
а уче сни ци у ан ке ти на пи та ње
шта ће нам до не ти 2019. углав -
ном од го ва ра ју: здра вље, сре -
ћу, мир...

У овом бро ју су и раз го во ри
с Бо жом Ди ми три ћем у ру -
бри ци „Ка фе ни са ње у ’Ђер -
му’”, с ти неј џе ром Мар ком
Ђор ђе ви ћем и „ли цем с на -
слов ни це” – Ми ла ном Ма то -
ви ћем, а ту су и стал не ру бри -
ке „Цр ти це из про шло сти”,
„Уоп шти на ва ње”, „Стар че вач -
ке бра зде”, па стра не о по љо -
при вре ди, из ви ђа штву, спор -
ту, шко ли, кул ту ри...

Све у све му, леп на чин да се
ис пра ти јед на не баш та ко сјај -
на го ди на.

Глогоњски резервоар у који стиже градска вода пуштен у рад почетком 2018.

У Основ ној шко ли „Ол га Пе -
тров”, по тра ди ци ји, ве о ма је
жи во око но во го ди шњих пра -
зни ка. Це ле не де ље пред по -
че так рас пу ста бре сто вач ки
уче ни ци мак си мал но су ан га -
жо ва ни у ра зно вр сним ван на -
став ним ак тив но сти ма, че му
се с па ке ти ћи ма при дру жио и
Де да Мраз, у са рад њи с ро -
дите љи ма.

Ђа ци из оде ље ња III2 у ак -
ци ји „Друг дру гу” по ка за ли су
на де лу да код њих још увек
по сто ји па ро ла „У све ту по сто -
ји јед но цар ство – то је дру гар -
ство”, ка да су раз ме њи ва ли по -
кло не за јед но са сво јом учи те -
љи цом Бран ки цом Не шко вић.
Одр жан је и „Чи та лач ки ма ра -

тон”, а том при ли ком су уче ни -
ци, под буд ним оком Ми ли це
Ши мрак и Ми ља не Зе јак, јед -
ни дру ги ма де ли ли књи ге, ко је

ће ана ли зи ра ти на ра ди о ни ца -
ма у окви ру овог про јек та.

На на град ном кон кур су за
шко ле под на зи вом „По ста ни

филм ски кри ти чар”, у ор га ни -
за ци ји „Си не ста ра”, оде ље ње
VI1 је, уз по моћ сво је раз ред -
не Та тја не Ди ми три је вић, осво -
ји ло лап топ. До бит ни ци на гра -
де при су ство ва ли су чи ну уру -
че ња и про јек ци ји фил ма „Асте -
рикс – тај на ча роб ног на пит -
ка”, а већ су тра дан су то тех -
но ло шко по ма га ло упо тре би -
ли за ор га ни зо ва ну обу ку на
те му „Бло го ва ње”.

Уче нич ки пар ла мент ор га -
ни зо вао је и ак ци ју у окви ру
ко је су ђа ци раз ме њи ва ли гар -
де ро бу и слат ки ше, а у шко ли
је и то ком рас пу ста ве се ло и
рад но, јер се од ви ја ју до пун -
ска и до дат на на ста ва, као и
ак тив но сти сек ци ја.

У БРЕ СТО ВАЧ КОЈ ШКО ЛИ ОВИХ ДА НА

Ак тив но и ве се ло у но ву го ди ну

цеви у во до вод ној мре жи, би -
ти про јек ти на ко ји ма ће мо ин -
си сти ра ти у бу дућ но сти – на -
во ди Јо ва нов ски.

Он до да је и да се че ка тех -
нич ки при јем ка пе ле ка ко би
би ла пу ште на у рад, оче ку је се
и по кри ва ње пи ја це, а Дом кул -
ту ре је, на кон пет го ди на, до -
био упо треб ну до зво лу, па у до -
глед но вре ме тре ба да бу ду
оспо со бље не но ве про сто ри је.

На за вр шној сед ни ци ја буч -
ке ме сне скуп шти не, ко ја је
оку пи ла број не зва ни це, њен
пред сед ник Сло бо дан Илић за -
хва лио је сви ма на са рад њи и
по ме нуо шта је ура ђе но ла не.

– Од ка пи тал них ин ве сти -
ци ја на ста вље на је из град ња
ка на ли за ци је, уре ђе на су три
атар ска пу та у ду жи ни од 3,3
ки ло ме тра, а по ред са ни ра ња
ру па на ко ло во зи ма и отва ра -
ња но вих деч јих игра ли шта,
ре а ли зо ва ли смо још не ке ко -
ри сне про јек те. То се пре све га
од но си на адап та ци ју СРЦ-а
„По бе да”, ста ди о на ФК-а „Ју -
го сла ви ја”, као и на пе шач ке
ста зе око пар ка и цр кве у Ули -
ци мар ша ла Ти та. Уз по моћ
на ших удру же ња уре ди ли смо
при о ба ље, а ВП „Та миш –Ду -
нав” и ЈКП „Вод-ком” де таљ но
су очи сти ли де по ни ју. У сле -
де ћој го ди ни оче ку је мо још

више по сла, пре све га ас фал -
ти ра ње ули ца Го це Дел че ва,
Змај Јо ви не и Вар дар ске, или
ре ци мо уре ђе ње атар ског пу та
од Ули це ЈНА до из ле ти шта
Ске ла – на го ве шта ва Илић.

У про те клој го ди ни Ме сна
за јед ни ца Стар че во ба ви ла се,
пре ма ре чи ма ње ног порт па -
ро ла Пе тра Ан дре ји ћа, одр жа -
ва њем по стиг ну тог ни воа ко -
му нал ног уре ђе ња, што под ра -
зу ме ва ве ли ко ан га жо ва ње.

– То нам је и јед на од ва жни -
јих оба ве за у на ред ном пе ри о -
ду, али раз ми шља мо и о да љем
уре ђе њу, па за то при пре ма мо
про јек те по пут оних за ре кон -
струк ци ју и по ја ча но одр жа ва -
ње по је ди них ули ца, уре ђе ње
пар ка, из град њу ка пе ле на ка -
то лич ком гро бљу... На да мо се
да ће за жи ве ти јав но-при ват но
парт нер ство у обла сти одр жа -
ва ња пу те ва, јер смо спре ми ли
осам про је ка та, а оче ку је мо са -
рад њу с Гра дом и у по гле ду из -
град ње пре о ста ле де о ни це атар -
ског пу та од Стар че ва до ви -
кенд-на се ља Ми ље на Ду на ву.
На да мо се и из град њи би ци -
кли стич ке ста зе кроз на ше ме -
сто, а до на ред не греј не се зо не
оче ку је мо и за вр ше так га си фи -
ка ци је – на ја вљу је Ан дре јић.

Нај ве ћа ин ве сти ци ја у Омо -
љи ци ла не био је ви део-над зор

у ши рем цен тру, јер је Ме сна
за јед ни ца, пре ма ре чи ма ње -
ног пр вог чо ве ка Ду ша на Лу -
ки ћа, због уче ста лих из гре да,
би ла при ну ђе на да по ста ви де -
вет ка ме ра.

– Ове го ди не, на жа лост, ка -
на ли за ци ја ни је ра ђе на, а упр -
кос на шим на да њи ма, ни је би -
ло ни ас фал ти ра ња ули ца. Ко -
ли ко смо оба ве ште ни од Гра -
да, то се ни је до го ди ло за то
што се још увек че ка пот пи си -
ва ње јав но-при ват ног парт нер -
ства, па же ли мо да ве ру је мо да
ће то би ти уско ро. У ме ђу вре -
ме ну, ура ди ли смо те рен за бич-
во леј у са рад њи са од бој ка шким
клу бом, док смо са „Зе ле ни -
лом” по ста ви ли две пе чур ке на
по ња вич кој пла жи и осма трач -
ни цу у бли зи ни остр ва пти ца.
За то „Жи сел” и „По ро дич ни да -
ни” ни су би ли ни кад ду жи и
за бав ни ји. У пер спек ти ви оче -
ку је мо из град њу два ју спорт -
ских те ре на код шко ле, пре ко
По кра јин ског се кре та ри ја та за
спорт и омла ди ну и НИС-а. На -
да мо се и за вр шет ку га си фи -
ка ци је, а ове го ди не има ће мо
и ре дов не из бо ре за ме сну скуп -
шти ну – ис ти че Лу кић.

У на ред ном бро ју го во ри ће
пред став ни ци Но вог Се ла, До -
ло ва, Ка ча ре ва, Бре стов ца и
Ива но ва.
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6.850

Ковин орах
5.850

Угаљ на џакове
Одложено до 180 дана

чековима грађана

Рушење, ископ,
одвоз шута

069/716-463

063/832-29-79
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ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ,

2008, регистрован, гаражи-

ран, власник, повољно.

063/345-837. (271442)

ЈУГО 55, 2005, у одличном

стању, 250 евра. 066/348-

975. (271461)

НА ПРОДАЈУ вартбург, у во-

зном стању. Тел.

064/064/480-40-18. (272488)

СЕАТ кордоба, 1.4, бензин,

2008. годиште, 170.000, пр-

ви власник, 3.200 евра.

064/136-42-00. (271512)

КЛИО 3, 2009, 169.000 км,

власник, велики сервис, ре-

гистрован до априла 2019,

3.500 евра. 062/186-36-08.

(271516)

ПЕЖО 206, 1.4, 2001, 5 В,

металик сив, гаражиран, од-

личан. 064/142-55-93.

(271539)

ПОВОЉНО продајем фијат

пунто, 1999. године, реги-

строван, у добром стању.

062/193-36-05. (271579)

ПАНДА 1.2, 8 в, 2005, фул

опрема, 140.000 км, на име.

064/587-50-24. (271592)

ГОЛФ 2, лимарија, механи-

ка, круњач прекрупач.

066/322-780. (271554)

ГОЛФ 1.9 ТДИ, 2002, петора
врата, фул опрема, 195.000
км, на име. 064/587-50-24.
(271592)

ГОЛФ 1.4, 2001, децембар,
петора врата, фул опрема,
180.000 км, на име.
064/587-50-24. (271592)

ДАЧИЈА логан, 1.4 МПИ,
2008, 125.000 км, у првој
боји. 064/587-50-24.
(271592)

ЈУГО 55, 2003. децембар,
атестиран плин. 064/587-50-
24. (271592)

РЕНО меган 2000, 1.6 бен-
зин, плин, 900 евра.
064/423-69-00. (271600)

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

ОТКУП возила, алата, гво-
жђа, остало, продаја делова,
долазим на адресу. 063/782-
82-69, 061/211-59-15. 

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање
небитно, до 1.800 евра.
063/165-83-75. (271579)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70 до 1.500
евра. 062/193-36-05.
(271579)

ИЗДАЈЕМ гаражу и магаци-
не Горњи град. 064/558-42-
90. (271447)

ЛЦД телевизори из увоза,

повољно.  Могућност дого-

вора. 064/564-14-14.

(270849)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16

мм, дијапозитиве и све врсте

видео-касета квалитетно

преснимавам на дигиталне

медије. 063/288-278,

013/343-563. (271392)

СЕРВИС телевизора, диги-

талних пријемника, монито-

ра, даљинских. „Плус”, Д.

Туцовића 28. 353-463,

063/877-38-21. 

ПРОДАЈЕМ кожну гарнитуру

у одличном стању, позови на

064/144-37-33, да видиш

слику гарнитуре. (270884)

ТОВНЕ ћурке на продају од

6 до 12 кг. Тел. 013/405-527,

064/111-42-36. (271097)

ПРОДАЈА преосталог огрев-

ног дрвета. 064/271-59-93.

(271006)

ИСЕЧЕНА и исцепана прео-

стала дрва, багрем на про-

дају. 061/626-15-00.

(271006)

НА ПРОДАЈУ преостала др-

ва. 064/287-26-00. (271007)

НА ПРОДАЈУ сува детелина.

Тел. 064/438-54-15.

(271117)

ПРОДАЈЕМ судоперу и оста-

ле кухињске елементе, ново.

371-568, 063/773-45-97. 

ЈЕФТИНО продајем фрижи-

дер комбиновани и полицу

за дневну. Тел. 062/314-680.

(271470)

МАШИНА за чишћење снега

моторна. 064/354-69-76.

(271421)

НА ПРОДАЈУ свињске полут-

ке. Тел. 632-145, 060/500-

30-91. (271425)

ДЕТЕЛИНА сува балирана,

на продају. 064/438-54-15.

(271439)

НА ПРОДАЈУ женско јагње,

бело, 35-40 кг, Старчево.

060/093-16-29. (271455)

ПРОДАЈЕМ фитнес опрему,

врло повољно. Тел. 371-551,

065/829-41-91. (271467)

КЛИК-КЛАК лежајеви нови,

од 12.900 динара, избор ме-

бла по жељи. 060/600-14-52.

(271485)

РАСПРОДАЈА нових столица

од 1.600, столова од 4.500.

060/600-14-52. (271485)

ШПОРЕТ плин-струја, замр-

зивач сандучар 310 литара,

веш-машина, фрижидер, су-

до-машина, шиваћа маши-

на, угаона гарнитура, ципе-

ларник, брачни душек, сто-

лице, комода. Тел. 063/861-

82-66. (271494)

ПРОДАЈЕМ грејаче за ауто-

седишта, супер ствар. Тел.

064/157-48-98. (271509)

ПРОДАЈЕМ 1.000 телекомо-

вих акција. Тел. 063/752-17-

93. (271526)

ПРОДАЈЕМ замрзивач три

фиоке, замрзивач сандучар,

фрижидер 300 литара.

064/129-73-60. (271529)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ форд

сијера, комбиновани фри-

жидер, гушчију маст, комо-

ду, јакне. 060/143-62-10.

(271535)

ОРМАРИ, кревети, душеци,

комоде, сто, столице, столи-

ћи, покућство, бун-

де.065/353-07-57. (271557)

ПРОДАЈЕМ преостало

огревно дрво. 063/868-02-

06. (271559)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА

пећи, достава, монтажа, га-

ранција. 063/705-18-18,

335-930. (271567)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА

пећи. Достава, монтажа, га-

ранција, повољно. 062/892-

47-55. (271576)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА

пећи, достава, монтажа, по-

вољно. 061/198-81-42.

(271578)

КИОСК-МЕТАЛ-СТАКЛО,

некомплетан. 066/104-480.

(271614)

НА ПРОДАЈУ: орман, двосе-

ди, кауч, мојца фотеља,

шанк, веш-машина, полица

за телевизор, намештај бо-

шњачки, душеци, уљани ра-

дијатор, ТА пећи, фотеље,

кауч, кухиња и радни део,

разно. 064/155-38-13.

(271615)

КУПУЈЕМ стари електронски

отпад, фрижидере, шпорете,

машине, телевизоре... дола-

зим. 061/224-48-09.

(271417)

КУПУЈЕМ перје, старински

намештај, слике, сатове, ста-

ри новац, стрипове, сифон

флаше, старе играчке, старо

покућство. 063/705-18-18,

335-930, 335-974. (1271567)

КУПУЈЕМ исправне и неис-

правне ТА пећи, долазак,

исплата одмах. 061/641-30-

36. (271441)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, сатове, новац, пен-

кала. Тел. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/481-14-

77. (271401)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправ-

ност није битна. 063/705-

18-18, 335-930. (1271567)

ДВОСПРАТНА кућа у Кача-

реву, 250 квм, одлична ло-

кација. 062/865-20-39.

(270887)

ЦЕНТАР, кућа 120 квм, 5

ари, 70.000; 300 квм, 8 ари,

70.000. Хитно. (394),  „Го-

ца”, 063/899-77-00.

(271443)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80

квм, гас, добар објекат,

52.000, договор. (242),

„Кварт”, 064/125-62-67.

(271595)

ПРОДАЈЕМ две стамбене је-

динице на Стрелишту, ново

насеље, грејање, гаража, ле-

гализовано. Одмах усељиво.

064/682-59-71. (271573)

КУЋА, нова Миса, 210 квм,

на 2,3 ара плаца, укњижена,

56.000 евра. Власник.

063/826-97-09. (270549)

ЗЛАТИБОР, продајем/ме-

њам кућу на Златибору за

кућу/стан у Панчеву.

069/158-63-76. (270797)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 95 квм,

подрум, гаража, шупа

(огрев), 3 ара. 064/407-73-

77, 063/850-97-19. (и)

ПРОДАЈЕМ плац 15,5 ари

на Баваништанском путу,

повољно. 062/885-41-07.

(270102)

НА ПРОДАЈУ кућа у Скоре-

новцу. 064/366-92-92,

063/803-53-31. (270740)

ПРОДАЈЕМ кућу 100 квм,

са плацем 445 квм, Стрели-

ште. 064/119-04-31.

(271190)

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову,

Ливадице. 319-754,

061/153-34-61. (271373)

КУЋА, Цара Душана, новије

градње, спратна, 66.000

евра. 060/091-91-92.

(2371314)

КУЋА, стара, близу центра,

2.5 ара, 27.000. (394),  „Го-

ца”, 063/899-77-00.

(271443)

КОТЕЖ, 155 квм, 3 ара,

106.000, самостална, две је-

динице. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (271443)

ПРОДАЈЕМ две куће на јед-

ном плацу, Војловица, 14

ари, легализовано, један

власник. 013/232-21-30,

063/162-50-00. (271482)

ДОЊИ ГРАД, 60 квм, тро-

собна на 2.5 ара, гаража,

23.000. (49), „Мустанг”,

062/226-901. (271502)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

ПЛАЦ за инвеститоре, шири

центар, 10 ари, две парцеле,

20 м фронт, 140.000.  (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(271487)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у

Иванову, 29. новембра бр.

80. 062/415-359. (267511)

ПЛАЦ код Родића, повољно,

8 ари. 064/223-83-50.

(271451)

ЦЕНТАР, Гимназија, призем-

ни део куће, 40.000 евра.

061/114-11-34. (271473)

ПОЧЕТАК Кудељарца, сре-

ђена, 120 квм, две јединице,

грејање, 50.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(271487)

ЈАБУКА, двособна, 64 квм, 4

ара плаца, чврста градња,

19.000. (677), „Нишић”, 362-

027, 064/206-55-74.

(271492)

НОВА МИСА, код надво-

жњака, 70 квм, 5 ари ,

37.000, договор. (677), „Ни-

шић”, 362-027, 064/206-55-

74. (271492)

СТАРА кућа са плацем 6

ари, сви прикључци, близина

центра, власник. 064/136-

42-00. (271511)

БЛИЗУ центра на 4 ара,

68.000; 3.5, 50.000; на 3.9

ари, 41.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (271612)

БАВАНИШТАНСКИ пут,

спратна са локалима, одли-

чан плац, укњижена, за раз-

не делатности. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (271618)

БРЕСТОВАЦ, нова укњиже-

на, усељива, 16.500; Влади-

мировац, 10.000; Ново Село,

30.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (271618)

ГРАДСКО грађевинско зе-

мљиште, 1/1, 7. јули, 26

ари, договор. 064/229-78-

68. (271550)

КУПУЈЕМО кућу у Качаре-

ву, до 25.000 евра, агенција

(338), „Јанковић”, 348-025.

(271464)

КУПУЈЕМО стару кућу са

великим плацем и канали-

зацијом у граду. Агенција

(470),  „Дива”, сигурна ис-

плата. 345-534, 064/246-05-

71. (271464)

КУПУЈЕМ кућу у Качареву.

064/369-47-02. (271375)

ЦЕНТАР,  47 квм, II спрат,

лифт, паркинг, нова градња,

гас, укњижен, власник, усе-

љив одмах. 063/449-798.

(271610)

КОТЕЖ 2, 52 квм, двособан,

31.000; 73 квм, трособан,

44.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (271443)

ТРОСОБАН стан на Тесли,

ЦГ, IV спрат. 013/331-079.

(270497)

НОВА МИСА, двособан, 52

квм, ВП, ЕГ, 26.000. (300),

„Ћурчић”, 362-816, 063/803-

10-52. (271395)

ШИРИ центар, намештен,

једноипособан, 30.500.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (271443)

ЈЕДНОСОБАН, Миса, I, 35,

19.500; Тип Станко, I, 32,

16.500; Миса дуплекс, само

21.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-60. (271618)

КУДЕЉАРАЦ, спрат, ПР +

ПК, нова , 62.000; Маргита,

ПР + I + П + гаража + мага-

цин + 70 квм кућа, 9 ари.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-60. (271618)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу

2, 150 квм, повољно.

060/600-59-09. (271413)

СОДАРА, 64 квм, двоипосо-

бан, 35.500; 74 квм, тросо-

бан, 37.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (271443)

СТРЕЛИШТЕ, 83 квм, тросо-

бан, изворно стање, 40.000.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (271443)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ
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СТАНОВИ

ПОНУДА
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ЦЕНТАР, мањи двособан,

реновиран, 36.900; двоипо-

собан, 60 квм, 45.000. (394),

„Гоца”, 063/899-77-00.

(271443)

НОВОГРАДЊА, шири цен-

тар, 140 квм, петособан,

хитно, 570 евра/квадрат.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (271443)

ПРОДАЈЕМ станове у Свето-

зара Милетића 5 и Војводе

Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана,

063/693-944. 

НОВА МИСА, четворособан,

111 квм, приземље, са дво-

риштем, 50.000. (300), „Ћур-

чић”, 362-816, 063/803-10-

52. (271395)

ЦЕНТАР, дворишни, 40 квм,

двособан, леп, 18.000. (394),

„Гоца”, 063/899-77-00.

(271443)

ТЕСЛА, двоипособан, IV, ТА,

солидан, 26.000, Стрелиште,

леп двособан, договор.

(396), „Лајф”, 061/662-91-

48. (271612)

ЦЕНТАР, нови двособан, 53

квм, 41.000 и трособан, 95

квм, 72.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (271612)

ДВОСОБАН, I спрат, ЦГ, Со-

дара, 34.000 евра, договор.

(470), „Дива”, 345.534,

064/246-05-71. (271464)

ДВОСОБАН, Котеж 2, 57

квм + 6 квм, тераса, В. При-

земље, 31.000 евра. (470),

„Дива”, 345.534, 064/246-

05-71. (271464)

СОДАРА, двособан, 48 квм,

ЦГ, III, 32.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (271487)

СОДАРА, кмплетно ренови-

ран лукс двособан, 43.000;

троипособан, изворно,

51.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (271612)

ТРОСОБАН, ПР, ТА, 25.500;

Миса, I, ЦГ, прелеп. (67),

„Милка М”, 063/744-28-60.

(271618)

МАРГИТА, I, једноипособан,

53, са гаражом, Тесла, I, 36

квм, фул, вреди погледати.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-60. (271618)

ЗЛАТИБОР, апартман нов,

36, хитно, Јабука, лукс, пре-

лепа. (67), „Милка М”,

063/744-28-60. (271618)

ПАНЧЕВО, Содара, Савска

10, без посредника, двосо-

бан стан, 56 квм, III спрат,

лифт, ЦГ, у екстра стању,

одмах усељив, власник.

063/637-673. (271501)

СОДАРА, војне зграде, двои-

пособан, надоградња, нов,

46.000.  (677), „Нишић”,

362-027, 064/206-55-74.

(271492)

ВОЈНА зграда, троипособан,

VI, ЦГ, 52.000. (679),

„Трем”, 063/836-23.83.

(4797)

ДВОСОБАН, I спрат, ЦГ,

Стрелиште, 30.000 евра.

(470), „Дива”, 345.534,

064/246-05-71. (271464)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 24,

20.500, двоипособан, 76

квм, II, 42.000. (338), „Јан-

ковић”, 348-025. (271466)

ГОРЊИ ГРАД, 1.5, 36, ЦГ,

26.000; дворишни од 12.000.

(338), „Јанковић”, 348-025.

(271466)

ТЕСЛА, трособан, 67 квм,

други спрат, ТА грејање,

32.500, договор. (677), „Ни-

шић”, 362-027, 064/206-55-

74. (271492)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,

61 квм, трећи спрат, ЦГ,

32.000. (677), „Нишић”, 362-

027, 064/206-55-74.

(271492)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,

први спрат, Радова зграда,

35.000. (677), „Нишић”, 362-

027, 064/206-55-74.

(271492)

ДОЊИ ГРАД, 41 квм, II, TA,

17.500. (49), „Мустанг”,

062/226-901. (271502)

ТЕСЛА, двособан, 61 квм,

VII, ЦГ, светао, 29.000.  (49),

„Мустанг”, 062/226-901.

(271502)

ЦЕНТАР, намештена, одлич-

на гарсоњера, III, 20 квм,

16.500.  (49), „Мустанг”,

062/226-901. (271502)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60

квм, VII (VI II), 28.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(271487)

ЦЕНТАР дворишни, 39 квм,

улични, 14.000. (679),

„Трем”, 063/836-23.83.

(4797)

ЦЕНТАР, двособан, ЦГ, 54

квм, добар распоред, тера-

са, 31.000.  (49), „Мустанг”,

062/226-901. (271502)

НОВА МИСА, одличан јед-

ноипосоан, 44 квм, II, ТА,

25.000.  (49), „Мустанг”,

069/226-66-58. (271502)

СТРОГИ центар, мањи дво-

собан, 45 квм, VI, ЦГ,

37.000. (336), „Олимп”, 351-

061, 063/274-951. (271524)

ТЕСЛА, 60 квм, ЦГ, ВП, пре-

ко пута „Лидла”, 40.000.

064/514-05-06. (272599)

ТАМИШ капија, двоипосо-

бан, 60 квм, II, ЦГ, нов, усе-

љив, 60.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(271524)

МИСА, мањи двособан, 50

квм, I, TA, 25.000. (336),

„Олимп”, 351-061, 063/274-

951. (271524)

КОТЕЖ 2, двособан, 59 квм,

ВП, ЦГ, 34.000, договор.

(336), „Олимп”, 351-061,

064/234-36-01. (271524)

ТЕСЛА, двособан, 54 к вм,

IV, TA, 24.000, договор.

(336), „Олимп”, 351-061,

064/234-36-01. (271524)

ДВОСОБАН стан, ЦГ, Котеж

2. 064/116-36-19, звати од

17 до 19 сати. (271551)

СОДАРА, трособан, 65 квм,

III, ЦГ, за сређивање,

31.500. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (271534)

НОВА МИСА, једноипосо-
бан, II, 46 квм, ТА, 19.000.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (271534)

МАРГИТА, једнособан, II, 32
квм, гас, 25.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(271534)

ТЕСЛА, једноипособан, I, 39
квм, ЦГ, 26.000. (353), „Пре-
миер”, 063/800-44-30.
(271534)

СОДАРА, двособан, II, 52
квм, ТА, усељив, 30.000.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (271534)

КОТЕЖ 1, 49 квм, IV, одмах
усељив, повољно, 22.000,
договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(271595)

КОТЕЖ 2, 64 квм, VII, po -
voq no, 25.000.(242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (271595)

КОТЕЖ 2, 67 квм, V, двои-
пособан, 40.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-62-
67, 346-392. (271595)

ТЕСЛА, 79 квм, III, ЦГ,
50.000, договор. (242), „Ква-
рт”, 064/125-62-67, 346-392.
(271595)

КУПУЈЕМ двособан стан у
Панчеву, без посредника.
061/153-34-61. (271373)

КУПУЈЕМ једнособан, двосо-

бан стан за реновирање, ис-

плата одмах. 064/206-55-74,

013/362-027. (271492)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-

њеру на новој Миси, 90

евра, плус депозит. 063/281-

891. (271391)

ПРИМАМ две самице или

брачни пар, употреба кухи-

ње и купатила. 063/307-816.

(271379)

МЛАДИ брачни пар чувао

би на дужи временски пери-

од стан или кућу у Панчеву

и становао. Договор.

062/865-47-00, 062/822-29-

62. (271538)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-

штен стан на Котежу 2. Тел.

063/830-42-53. (271436)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан

стан у згради, без грејања,

Содара. 013/344-167,

064/950-23-40. (271437)

ИЗДАЈЕМ комфорну собу са

грејањем и употребом купа-

тила и кухиње. 064/558-42-

90. (271447)

ИЗДАЈЕМ кућу 68 квм, Стар-

чево, засебна, опремљена,

двориште, 80 евра. 064/305-

80-73. (271471)

ТРАЖИМ двособан или јед-
ноипособан стан за више
месеци, озбиљан млади
брачни пар. 062/865-47-00,
063/735-71-07. (271538)

ИЗДАЈЕМ стан, Цара Лазара
3. 064/867-48-43. (271388)

МИСА, код цркве, стан на
дужи период, комплет наме-
штен. 063/481-642. (271458)

ИЗДАЈЕ се намештена гарсо-

њера на Котежу 2. Тел.

062/246-906. (271462)
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ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА  Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА УРЕЕ  Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА   Цена: 90 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-

-хемијски преглед урина) Цена: 200 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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”

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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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

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

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

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



УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ЛОКАЛИ
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ИЗДАВАЊЕ

ПОСАО

ПОНУДА
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У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”

бр.135/04 и 36/09)

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

да је но си лац про јек та, Енер го До ло во Пет д.о.о.

Пан че во, ул. Ба ва ни штан ски пут 196, Пан че во,

под нео зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не

ути ца ја про јек та Би о га сног по стро је ња за про из -

вод њу елек трич не енер ги је „Енер го До ло во Пет”

на ка та стар ској пар це ли  број 11890/10 к.о. До ло во

на жи вот ну сре ди ну, на те ри то ри ји гра да Пан че ва. 

Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -

ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се -

кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске

упра ве Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 -

4, со ба 617 у пе ри о ду од  11. до 21. ја ну а ра 2019.

го ди не рад ним да ном од 10 до 14 са ти.

По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве -

де ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим

зах те вом.

Тражите посао? Weconnect 013” из Панчева

запошљава људе који говоре немачки језик.

Стручна спрема није битна.

Нудимо сигуран посао и високу зараду.

069/111-08-50, 064/411-52-45

Потребни бравари за рад.

063/425-125
(2/271419)

ИЗДАЈЕМ намештен двори-

шни стан, обавезан депозит.

Тел. 013/333-517, 064/160-

46-39. (271478)

ГАРСОЊЕРА, центар, наме-

штена, ЦГ, други спрат, у

згради, повољно. Тел.

064/306-86-23. (271519)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-

штен, грејање, на новој Ми-

си, 100 евра. 060/301-51-13.

(271533)

ИЗДАЈЕМ стан у центру, не-

намештен, са грејањем, дво-

собан, 55 квм. 064/354-69-

01. (271544)

ИЗДАЈЕМ собу, употреба ку-

хиње, купатила, женској

особи, повољно. 061/301-38-

40. (271543)

НАМЕШТЕН једнособан, но-

воградња, ТА, двориште, 80

евра, код Хотела Тамиш.

064/122-48-07. (271584)

НАМЕШТЕНА гарсоњера за

самца или самицу. Депозит

обавезан. 064/866-21-13.

(271587)

ЛОКАЛ продајем или изда-
јем, центар, 18 квм, ново-
градња, излог, изолован,
клима, легализован.
063/752-04-00, 069/332-04-
00. (271188)

ПРОДАЈЕМ локал, новоград-
ња, центар, са уграђеном
инсталацијом, за гарсоњеру,
само 12.000 евра. 013/315-
707. (271227)

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

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (271405)

ДИНАМО, локал приземље,
18 квм, хитно, 12.500. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(271443)

ЛОКАЛ, угао Његошеве и
Карађорђеве, 60 квм + ба-
шта, затворена, 50 квм, ка-
фић, комлетно опремљен,
може и друга делатност.
064/514-05-06. (271591)

ИЗДАЈЕМ локал 9 квм, на
пијаци, 50 евра. 069/129-72-
71. (271456)

ИЗДАЈЕМ локал, центар, 311
квм. 064/823-62-31.
(271460)

ПЛАТО поред Максија, 80
квм, 18.000 евра. 061/114-
11-34. (271473)

ИЗДАЈЕМ локале од 15 и 30
квм, у дворишту, Војводе
Путника 29. 063/278-250.
(271481)

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, и
канцеларијски простор,
„Звезда”, Стевана Шупљикца
88. 063/278-250. (271481)

ЛОКАЛ издајем, повољно,
може друга намена. Пијаца
Стрелиште. 063/240-784.-
(271490)

ИЗДАЈЕМ локал, Цара Ду-
шана 2., 063/725-71-70.
(271547)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (271568)

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ

салон комплетно опремљен,

нов, Тесла. 064/514-05-06.

(271599)

ИЗДАЈЕМ локал за продајни

простор, центар, ексклузи-

ван, 135 квм. 063/389-972.

(271597)

ЦЕНТР, локал 18, ПР, нов,

13.000, хитно. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (271618)

БИЛИЈАР клубу 9 потребна

конобарица/конобар.

064/215-99-26. (СМС)

ПОТРЕБНО особље за про-

дају, у пекари. CV слати на

mail: pekarasmiljanic@mts.rs

064/217-48-56. (269837)

ПОТРЕБНА девојка за рад у

кафићу. Звати на 064/646-

66-10. (ф)

ПОТРЕБНА озбиљна жена за

чување и вођење у школу ау-

тистичне девојчице. Ангажо-

ваност у просеку четири са-

та. Тел. 065/246-18-08.

(271175)

ПОСАО – ПОДЕЛА ФЛАЈЕ-

РА. Потребни вредни и одго-

ворни људи. 064/241-45-14.

(270854)

CAF FEU IM PE RIAL потреб-

на девојка за рад. 063/372-

221. (271404)

ПОТРЕБНИ возачи Д катего-

рије. Инфо на тел. 066/371-

101. (ф)

ПОТРЕБАН озбиљан сарад-

ник за покретање посла и

производње. 064/366-03-85.

(271412)

ПОТРЕБАН возач Б катего-

рије за паковање и развоз

штампе. 069/867-72-07.

(271475)

ПОТРЕБНА радница за рад у

трафици у Ковачици.

064/899-78-53. (271475)

ПОТРЕБАН конобар и по-

моћна радница у кухињи ре-

сторану „Звезда”, Стевана

Шупљикца 88. Тел. 063/278-

250. (271481)

ПОТРЕБАН столар и тапетар

у производњи тапациараног

намештаја. 060/600-14-52.

(271485)

КАФЕУ Cru i ser потребни ко-

нобари и конобарице за ста-

лан радни однос. 064/136-

00-27. (271500)

ПИЦЕРИЈИ „Баден-Баден”

потребна куварица, кувар.

065/208-54-85. (271520)

ПОТРЕБНА радница у piz ze -

ria mammy, у центру града.

061/151-51-50. (271508)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Давид

013” потребна радница, Но-

восељански пут б.б. Панче-

во. 060/517-69-18. (271541)

ДОМУ „Familу Gar den” по-

требно особље: медицинске

сестре, неговатељице, по-

моћне раднице у кухињи,

спремачице. 065/523-05-95.

(ф/1/2019)

ПОТРЕБНЕ девојке са и без

искуства за рад у казину у

строгом центру Панчева.

Информације 060/088-02-

23. (271563)

CAF FE FLA MIN GO тражи де-

војку за рад са искуством

(слободни дани). 069/364-

10-04. (271574)

ПОТРЕБНА радница за рад у

киоску. 064/462-12-61.

(271581)

ШИШ ЋЕВАПУ у Жарка Зре-

њанина потребна радница,

плата 40.000. 064/960-44-

21. (271593)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потреб-

не раднице. 062/339-279.

(271594)

ПОТРЕБНА радница у пека-

ри. 061/631-99-26.

л(271598)

ПОТРЕБНЕ раднице на ин-

дустријским шиваћим маши-

нама. 069/238-07-65.

(271601)

ПОТРЕБАН конобар-ица са

искуством за рд у ресторану.

063/508-719, 063/779-98-56.

(271607)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ H2O

Стрелиште, потребан рад-

ник. Екстра услови, фиксна

плата и пријава. 065/474-46-

66. (271609)

ПОТРЕБНА радница у Slot

klu bu ken tucty. 064/989-88-

89. (271611)

РЕСТОРАНУ Po co-Lo co по-

ребан возач. 064/874-03-01.

(271616)

ГРИЛ BUМ потребна радни-

ца за рад на роштиљу.

064/323-92-77. (271616)

МАСАЖА релакс за опушта-

ње вашег комплетног тела

позовите. Марија. 064/269-

94-87 (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, адапта-

ције купатила, славине, вен-

тили, одгушење канализаци-

је одмах. 061/193-00-09.

(271175)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-

новирање кровова, бетони-

рање, стиропор, бавалит фа-

саде. 063/865-80-49.

(271212)

ДИМНИЧАР, чишћење дим-

њака, котлова и каљевих пе-

ћи. 063/155-85-95. (169124)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-

ња, одржавање воде, кана-

лизације, кабине, славина,

бојлера, котлића. 063/836-

84-76  (271300)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, кречење, глетовање,

столарија, веома повољно.

064/280-26-15. (271300)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инстала-
ције, поправља бојлере, ТА
пећи, остале ел. Уређаје.
060/521-93-40. (271398)

СПРЕМАМ станове, канце-
ларије, ординације.
063/430-409. (271408)

ПОПРАВКЕ, шиваћих маши-
на, поправке одевних пред-
мета, замена рајфершлуса.
064/337-23-45. (271440)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво ко-
је вам смета. 063/369-846
(271446)

АЛУ ПВЦстоларија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(271454)

КОМБИ превоз робе и мање
селидбе. 069/129-72-71.
(271456)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бој-
лера, шпорeта, индикатора,
разводних табли, инсталаци-
ја. Мића, 064/310-44-88.
(271448)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправ-
ке, повољно, одмах.
013/331-657, 064/495-77-59.
(271498)

МАСАЖА, релакс за опу-

штање целог вашег тела, по-

зовите. 064/269-94-87, Ма-

рија. /271531)

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ роди-

тељима – професорка хеми-

је у пензији држи часови ђа-

цима. Тел. 063/224-015.

(271527)

СРПСКИ, часови за основце,

средњошколце, студенте,

припрема пријемних, кон-

тролних. 064/462-37-64.

(271530)

РЕЗИДБА воћа, професио-

нално, дипл. инж. Воћар-

ства. Тел. 065/337-04-09.

(271561)

РАДИМ професионално ма-

саже, може долазак на адре-

су. 064/000-55-39. (271564)

ОДГУШЕЊЕ канализације

машинским путем, без нере-

да у стану. 061/271-82-48,

068/524-58-64. (271576)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-

шњим искуством – квалитет-

но, педантно и повољно.

064/252-51-75, 062/153-37-

06. (271596)

МЕЊАМ пелене, нега по-

кретних непокретних. Тел.

061/660-31-84. (271608)

ТЕПИХ сервис, дубинско

прање намештаја, возила и

тепиха. 302-820, 064/129-

63-79. (271548)

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. (271504)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-

цедес камионом, радници,

повољно. Вук. 063/278-117,

064/176-91-85. (271562)

ПАРКЕТ постављам и хоблу-

јем, мајстор с дугогоди-

шњим искуством из Дебеља-

че, с материјалом или без

њега. Ноле (имам и паркет),

013/665-220, 063/847-74-38.

(270711)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-

цедес камионом, радници,

повољно. Вук. 063/278-117,

064/176-91-85. (270386)

БАЛТОКАД када, обнова

глазуре, пластифицирање,

28 година с вама, гаранција.

www.bal to kad.co.rs.

065/347-55-02, 011/288-30-

18. (и)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-

бе, Панчево-даље. Цена до-

говор. 013/366-843,

063/193-22-29. (269252)

ПОПРАВКА беле технике,

монтажа, сервис клима уре-

ђаја. Овлашћени сервис

„Фриго Пеђа”, 064/771-24-

16, 013/301-300. (270608)



ТУРИЗАМ
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РАЗНО

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 ос-

но 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-07-501-261/2018  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 „BA1140_01 ПА  Пан че во/Стре ли ште” Ули ца

Вељ ка  Вла хо ви ћа 18, 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.

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 ос-

но 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-07-501-262/2018  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 „BA1099-02 ПА_Пан че во/Ми са Ви но гра ди”,

Ули ца Хер це го вач ка 3, 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.

III

ПО СТО ЈИ МО ГУЋ НОСТ  ПРИ КЉУ ЧЕ ЊА КИ О СКА НА ДИ -
СТРИ БУ ТИВ НИ СИ СТЕМ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ  ЗА
СВЕ ГО РЕ НА ВЕ ДЕ НЕ  ЛО КА ЦИ ЈЕ УЗ ОБА ВЕ ЗУ ИН ВЕ -
СТИ ТО РА ДА ФИ НАН СИ РА ТРО ШКО ВЕ ПРИ КЉУ ЧЕ ЊА.

ПО СТО ЈИ МО ГУЋ НОСТ ПРИ КЉУ ЧЕ ЊА КИ О СКА НА ВО -
ДО ВОД НУ МРЕ ЖУ СА МО УЗ ОБА ВЕ ЗУ  ИН ВЕ СТИ ТО РА
ДА ФИ НАН СИ РА ТРО ШКО ВЕ ПРИ КЉУ ЧЕ ЊА И ИЗ РА ДУ
ТЕХ НИЧ КЕ ДО КУ МЕ ТА ЦИ ЈЕ У СКЛА ДУ СА УСЛО ВИ МА
ЈКП ‘’ВО ДО ВО ДА И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ’’.

IV

ПЕ РИ ОД НА КО ЈИ СЕ ДЕО ПО ВР ШИ НЕ ЈАВ НЕ НА МЕ НЕ
ДА ЈЕ НА КО РИ ШЋЕ ЊЕ

По вр ши на јав не на ме не за по ста вља ње ки о ска да је се на
пе ри од ко ји не мо же би ти ду жи од 5 го ди на.

V

ИЗ НОС НА КНА ДЕ  ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПО ВР ШИ НЕ ЈАВ НЕ
НА МЕ НЕ 

1. Ме сеч на на кна да за ко ри шће ње по вр ши не јав не на ме не,
за по ста вља ње ки о ска, до 7 ме та ра ква драт них по ме тру
ква драт ном за у зе те по вр ши не, на ме сеч ном ни воу

за  I зо ну   -   до 7 м² – 844,00 ди на ра

за II зо ну  -    до 7 м² – 717,00 ди на ра 

за III зо ну  -   до 7 м² – 591,00 ди на ра  

за IV зо ну  -   до 7 м² – 464,00 ди на ра 

за V зо ну  -    до7 м²  - 338,00 ди на ра

2. Ме сеч на на кна да за ко ри шће ње по вр ши не јав не на ме не,
за по ста вља ње ки о ска, пре ко 7 ме та ра ква драт них за пр вих
7  ме та ра ква драт них об ра чу на ва се  по из но си ма на ве де ним
у тач ки 1. овог чла на, а за пре о ста лу по вр ши ну ки о ска ме сеч -
на на кна да по ме тру ква драт ном за у зе те по вр ши не из но си:

за  I зо ну   -   пре ко 7 м² – 760,00 ди на ра

за II зо ну  -    пре ко 7 м² – 633,00 ди на ра 

за III зо ну  -   пре ко 7 м² – 506,00 ди на ра  

за IV зо ну  -   пре ко 7 м² – 380,00 ди на ра 

за V зо ну  -    пре ко 7 м²  - 253,00 ди на ра

VI

ГА РАНТ НИ ИЗ НОС

Оба ве за уче сни ка у јав ном над ме та њу је да  упла ти га рант -
ни из нос на ра чун јав них при хо да број: 840-3428741-76
Град ска упра ва Пан че во-га рант ни из но си за уче шће на јав -
ним над ме та њи ма и то:

Упла том га рант ног из но са уче сник у по ступ ку јав ног над ме -
та ња при хва та усло ве из јав ног огла са.

Рок за по вра ћај га рант ног из но са, уче сни ку ко ји ни је сте као
пра во на део по вр ши не јав не на ме не,  је осам да на од да-
на ко нач но сти Ре ше ња о да ва њу на ко ри шће ње по вр ши не
јав не на ме не, у упла ће ном из но су без ка ма те.

Оба ве за уче сни ка ко ји ни је сте као пра во на део по вр ши не
јав не на ме не у по ступ ку јав ног над ме та ња, је да на зна чи
број ра чу на на ко ји ће би ти  упла ћен га рант ни из нос.

VII

ПО ЧЕТ НИ ЈЕД НО КРАТ НИ ИЗ НОС 

По чет ни јед но крат ни из нос у ци љу сти ца ња пра ва на ко ри шће -
ње  по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње ки о ска из но си за:

Уче сник у јав ном над ме та њу ду жан је да нај ве ћи из ли ци ти -
ра ни из нос упла ти на ра чун јав них при хо да број: 840-
745141843-30, Оста ли при хо ди у ко рист ни воа гра до ва, по
мо де лу 97, са по зи вом на број 28-226-74514157.

Де по зит за укла ња ње  ки о ска, из но си 15.000,00 ди на ра и
упла ћу је се на уплат ни ра чун јав них при хо да , број : 840-
745141843-30, Оста ли при хо ди у ко рист ни воа гра до ва, по
мо де лу 97, са по зи вом на број 66-226-74514112.

Део по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње ки о ска до би ће
на ко ри шће ње, уче сник у јав ном над ме та њу ко ји по ну ди
нај ви ши јед но крат ни из нос.

Уче сник ко ји је на јав ном над ме та њу по ну дио нај ве ћи из нос
за сти ца ње пра ва на ко ри шће ње  по вр ши не јав не на ме не,
ду жан је да  упла ти по ну ђе ни из нос као и утвр ђе ни де по зит
на име тро шко ва укла ња ња ки о ска, пре до но ше ња Ре ше ња
Гра до на чел ни ка или ли ца ко је он овла сти, и  да над ле жном
се кре та ри ја ту до ста ви до каз о из вр ше ној упла ти.

Уче сник у по ступ ку јав ног над ме та ња ко ме је дат део по вр -
ши не јав не на ме не за по ста вља ње ки о ска, у слу ча ју од у -
стан ка гу би пра во на по вра ћај га рант ног из но са и евен ту -
ал но упла ће ног јед но крат ног из но са.

Уко ли ко уче сник ко ји је на јав ном над ме та њу по ну дио нај -
ве ћи из нос за сти ца ње пра ва на ко ри шће ње  по вр ши не јав -
не на ме не, не упла ти по ну ђе ни из нос, Ко ми си ја по зи ва уче -
сни ка, ко ји је по ну дио сле де ћи нај ве ћи из нос, да у ро ку од
8 да на упла ти свој нај ве ћи по ну ђе ни из нос и утвр ђе ни де -
по зит на име тро шко ва укла ња ња ки о ска.

По сту пак јав ног над ме та ња ће се сма тра ти успе лим уко ли -
ко се на јав ни оглас при ја ви са мо је дан по ну ђач, уко ли ко по -
ну ди јед но крат ни из нос, ко ји ни је ма њи од по чет ног из но са.

Јед но ли це  мо же да под не се  при ја ву за ви ше ло ка ци ја, с
тим што је у оба ве зи да  за сва ку ло ка ци ју  под не се пот пу-
ну при ја ву и упла ти  тра же ни га рант ни из нос.

По упла ти сред ста ва, уче сник у јав ном над ме та њу, под но-
си зах тев над ле жном се кре та ри ја ту  за из да ва ње Ре ше ња
о одо бре њу за по ста вља ње ки о ска.

VIII

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈИ КО ЈА СЕ МО РА
ПРИ ЛО ЖИ ТИ ПРИ ЛИ КОМ ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊА НА ОГЛАС 

При ја ва за уче шће на јав ном над ме та њу под но си се у за тво ре ној
ко вер ти,  мо ра би ти пот пи са на од стра не фи зич ког ли ца, од но сно
пот пи са на од стра не овла шће ног ли ца и ове ре на пе ча том од
стра не прав ног ли ца од но сно пред у зет ни ка и оба ве зно са др жи: 
фи зич ка ли ца: име и пре зи ме, ЈМБГ, адре су ста но ва ња и
број лич не кар те, 
пред у зет ни ке и прав на ли ца: на зив, од но сно по слов но
име, МБ, ПИБ, се ди ште 

Уз при ја ву се до ста вља и:
1. до каз о упла ће ном га рант ном из но су, 
2. уред но овла шће ње за за сту па ње, 
3. фо то ко пи ја ЛК за фи зич ка ли ца,
5. По дат ке о ло ка ци ји за ко ју се при ја ва под но си ( ред ни број
ки о ска, адре са ло ка ци је и де лат ност ко ја ће се оба вља ти)
4. из вод из ре ги стра над ле жног ор га на не ста ри ји од шест
ме се ци (за прав на ли ца и пред у зет ни ке)
5. по твр да о из ми ре њу оба ве за по осно ву из вор них при хо -
да гра да Пан че ва.
6. сва до ку мен та ци ја мо же се под не ти у ори ги на лу или ове -
ре ној фо то ко пи ји.

IX

МЕ СТО И ВРЕ МЕ ОДР ЖА ВА ЊА ЈАВ НОГ НАД МЕ ТА ЊА

Јав но над ме та ње одр жа ће се у про сто ри ја ма Град ске
упра ве Гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе тра I 2 - 4 , Пан че во,
у Ма лој са ли на I спра ту, 01. фе бру а ра 2019. го ди не, са по -
чет ком у 12 са ти.

Бли жа оба ве ште ња у ве зи са огла сом, као и до ку мен та ци -
јом на осно ву ко је је са чи њен и рас пи сан овај оглас, мо гу се
до би ти у про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за ур ба ни зам, гра ђе -
вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве и са о бра ћај, Град ске
упра ве Гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе тра I 2 - 4 , Пан че во,
кон такт осо ба: Зол тан Ке ре кеш, те ле фон број  013/308-864.

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”

бр.135/04 и 36/09)

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

да је но си лац про јек та, Ене р го Био Хе лис д.о.о.

Пан че во, ул. Ба ва ни штан ски пут 196, Пан че во,

под нео зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не

ути ца ја про јек та Би о га сног по стро је ња за про из -

вод њу елек трич не енер ги је „Ене р го Био Хе лис” на

ка та стар ској пар це ли  број 11890/13 к.о. До ло во

на жи вот ну сре ди ну, на те ри то ри ји гра да Пан че ва. 

Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -

ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се -

кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске

упра ве Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 -

4, со ба 617 у пе ри о ду од  11. до 21. ја ну а ра 2019.

го ди не рад ним да ном од 10 до 14 са ти.

По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве -

де ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим

зах те вом.

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

КО МИ СИ ЈА ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ПО СТУП КА ДА ВА ЊА НА КО РИ ШЋЕ ЊЕ ДЕ ЛА ПО ВР ШИ НЕ ЈАВ НЕ НА МЕ НЕ  
ЗА ПО СТА ВЉА ЊЕ КИ О СКА И МОН ТА ЖНИХ ГА РА ЖА

РАС ПИ СУ ЈЕ ЈАВ НИ ОГЛАС

ЗА ЈАВ НО НАД МЕ ТА ЊЕ
за из бор ко ри сни ка јав не по вр ши не за при вре ме но по ста вља ње ки о ска

I

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ПОД НО ШЕ ЊУ ПРИ ЈА ВЕ

При ја ва за уче шће у јав ном над ме та њу са при ло же ном до ку мен та ци јом до ста вља се по штом или лич но на адре су
Град Пан че во, Трг Кра ља Пе тра I 2 - 4 са на зна ком Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не
по сло ве и са о бра ћај – „ЗА КО МИ СИ ЈУ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ПО СТУП КА ДА ВА ЊА НА КО РИ ШЋЕ ЊЕ ДЕ ЛА ПО ВР ШИ -
НЕ ЈАВ НЕ НА МЕ НЕ  ЗА ПО СТА ВЉА ЊЕ КИ О СКА И МОН ТА ЖНИХ ГА РА ЖА,  ОГЛАС ЗА УЧЕ ШЋЕ У ПО СТУП КУ
ЈАВ НОГ НАД МЕ ТА ЊА ЗА ИЗ БОР КО РИ СНИ КА ЈАВ НЕ ПО ВР ШИ НЕ ЗА ПРИ ВРЕ МЕ НО ПО СТА ВЉА ЊЕ КИ О СКА,
ОЗНА ЧЕН РЕД НИМ БРО ЈЕМ ____   - НЕ ОТВА РАЈ” 

БЛА ГО ВРЕ МЕ НИМ ПРИ ЈА ВА МА СЕ СМА ТРА ЈУ ОНЕ ПРИ ЈА ВЕ КО ЈЕ ПРИ СТИГ НУ НА АДРЕ СУ  Град Пан че во, Трг
Кра ља Пе тра I 2 - 4, У ро ку од  14. 01. 2019.год. До 31. 01. 2019.го ди не  до 10 са ти. 

Не пот пу не, не бла го вре ме не и не у ред не при ја ве не ће се узи ма ти у раз ма тра ње .

II

По да ци о ме сту и по вр ши ни де ла по вр ши не јав не на ме не

Ред.

броj

Бр.

Ки.
Локација Зона Делатност Тип киоска

Површина

киоска са

надстрешни-

цом

Накнада за коришћење јав-

них површина дин/м2, на ме-

сечном 

нивоу

1 34
Светог Саве код нове 

Поште
II трговинска шестоугаони До 10.5 м2

До 7 m2 по 717,00 дин, а пре-

остала површина по 633 дин.

2 54
Угао М. Требињца 

и М. Обреновића
II трговинска панки До 7. 29 м2

До 7 m2 по 717,00 дин, а пре-

остала површина по 633 дин.

3 55
Угао М. Требињца и М.

Обреновића
II трговинска панки До 7. 29 м2

До 7 m2 по 717,00 дин, а пре-

остала површина по 633 дин .

4 96
Стевана Шупљикца код

Евангелистичког гробља
IV трговинска

Дупли

правоугаони
До 10.5 м2

До 7 m2 по 464,00 дин, а пре-

остала површина по 380 дин.

5 132
Баваништански пут 

код Новог гробља
V трговинска шестоугаони До 10.5 м2

До 7 m2 по 338,00 дин, а пре-

остала површина по 253 дин.

6 139
Угао ул. Вељка Влахови-

ћа и Вељка Петровића
IV трговинска правоугаони До 10.5 м2

До 7 m2 по 464,00 дин, а пре-

остала површина по 380din.

I зону: 80.000,00 динара,

II зону: 65.000,00 динара

III зону: 50.000,00 динара,

IV зону: 45.000,00 динара,

V зону: 35.000,00 динара.

I зону: 40.000,00 динара,

II зону: 30.000,00 динара

III зону: 25.000,00 динара,

IV зону: 20.000,00 динара,

V зону: 15.000,00 динара.

Потребан

пекар за рад

у пекари.

063/606-330

Потребна 
продавачица

за рад у 
малопродајном
објекту пекаре.

063/606-330

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализаци-

је, водоводне адаптације,

замена вирбли, вентила, ба-

терија, санитарије, све за

воду, 0-24 сата. Пензионе-

рима екстра попуст. Дола-

зим одмах. 013/348-139,

064/493-44-63, 063/811-74-

89, Јовичин. (271386) 

КРОВОВИ, поправке, заме-

на црепа, летви, старог цре-

па и поставке новог крова,

црепа, рогови, патошење,

изолације, најјефтинији у

граду, пензионерима екстра

попуст. 013/404-560,

064/290-45-09, 061/348-20-

00, 062/845-96-26,„Електро-

изградња”.(271387)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгу-

шење купатила, канализаци-

је, водоводне адаптације,

замена вирбли, вентила, ба-

терије, санитарије, прикључ-

ка воде и канализације. Од 0

- 24 сата, пензионерима екс-

тра попуст. Долазим одмах.

013/404-560, 064/290-45-09,

061/348-20-00, 062/845-96-

26, „Електроизградња”.

(271387)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,

замрзиваче, климе,  бојлере,

шпорете, ТА пећи,  попра-

вљамо са гаранцијом.  „Фри-

готехник”, 361-361,

064/122-68-05. (271617)

МУШКАРАЦ, 56 година, ма-

теријално обезбеђен, жели

да упозна жену или девојку

до 40 година, ради друже-

ња, излазака. Звати око 21

сат. 013/352-203. (271120)

ОГЛАШВАМ неважећом

пловидбену довз9олу бр.

166/88, издату од Капетани-

је Панчево, на име Миодраг

Тадић. (271364)

ОГЛАШАВАМ неважећим

дозволу за управљање мо-

торног чамца бр. 8420/01,

од 1. марта 2001, на име

Аврамовић Предраг.

(271371)

ОГЛАШАВАМ неважећом

ђачку књижицу издату од

ОШ „Исидора Секулића”

Панчево, на име Реља Ке-

жић. (271378)

ПОЗИВАМ госпођу коју је

повредила Дивна Стојано-

вић, из Старчева, да се јави

због додатних информација.

Јавити се на шифру „Da li”.

(271526)

ТРАЖИМ жену до 55 годи-

на, за живот на селу и брак.

064/372-94-71. (271577)

ИЗДАЈЕМ апартман у центру

Златибора. Повољно.

063/709-44-97. (271476)
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Преминула је наша вољена

АНЂЕЛКА БАРАЈИЋ
6. VI 1944 – 25. XII 2018.

Ожалошћени: сестра ИВАНКА, сестричина ВЕСНА, зет ЛАЗАР,

унуке АЛЕКСАНДРА и МИЛИЦА, зетови САША и ВЛАДО и прауну-

ка ДАНИЦА и пријатељи
(3/271358

Тужна срца обавештавамо родбину и пријате-

ље да је 25. децембра 2018. године, у 83. годи-

ни, после дуге и тешке болести преминуо наш

драги

ВОЈИСЛАВ МИТРОВИЋ
1935–2018.

Ожалошћени: супруга СМИЉКА, син ЗВЕЗДАН

с породицом, ћерка СВЕТЛАНА с породицом

као и остала многобројна родбина и пријатељи

Сахрана је обављена 27. децембра 2018. године

(7/271381)

28. децембра 2018. напустила нас је наша воље-

на супруга и мајка

ЉУБИЦА ВИЛОТИЋ
рођ. 19. I 1962.

Била си наша љубав, радост и срећа. Чуваћемо

те заувек у нашим срцима.

Супруг ПАВЛЕ и ћерке ЈЕЛЕНА и МАРИНА
(12/271389)

27. децембра 2018. године престало је да куца срце на-

шег вољеног супруга, оца, свекра и деде

СРБИСЛАВА СТАНКОВИЋА

БИБЕ
1943–2018.

Сахрана је обављена 31. децембра 2018, на гробљу Ле-

шће у Београду.

Ожалошћени: супруга ДУШИЦА, син ДРАГАН, снаја

ТАМАРА и унука СНЕЖАНА
(40/271432)

Последњи поздрав

БИБИ
од ЛЕЛЕ, БИЉАНЕ, 

ТИЈАНЕ и НЕМАЊЕ

(41/271433)

5. јануара 2019. године преминула је наша

драга

ДАРИНКА УСКОКОВИЋ
1934–2019.

Сахрана је обављена 8. јануара 2019. године на

православном гробљу у Банатском Брестовцу.

Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима.

Ожалошћени: ћерка СЛАВИЦА, снаја ЈАСМИ-

НА, зет ДРАГИША, унуци МИЛИЦА, МАРКО,

БОЈАНА, НАТАША и ЈОВАНА с породицама

(57/271472)

МИЛЕТУ
ЈАНАКИЈЕВСКОМ
Последњи поздрав од

брата ГОРАНА с породи-

цом
(61/271483)

МИЛЕТУ
ЈАНАКИЈЕВСКОМ

Последњипоздраводстри-

 ца ЖИВКА и ЈАСМИНЕ

(62/271483)

МИЛЕТУ
ЈАНАКИЈЕВСКОМ
последњи поздрав од

сестре НАДЕ с поро-

дицом
(63/271483)

МИЛЕТУ

ЈАНАКИЈЕВСКОМ

последњи поздрав од

брата ВЛАДЕ и МАКСЕ

(64/271483)

МИЛЕТУ

ЈАНАКИЈЕВСКОМ

последњи поздрав од по-

 родице СЕКУКЛИЋ и ЈА-

НАЋИЈЕВСКИ
(65/271483)

МИЛЕТУ
ЈАНАКИЈЕВСКОМ
последњи поздрав од су-
пруге ЖАКЛИНЕ, оца
ТРАЈЧЕТА и ћерке ИВА-
НЕ с породицом

(66/271483)

7. јануара 2019. преминула је наша драга

РАДОЈКА ДИМИЋ
1924–2019.

Твоја доброта водиће нас кроз живот.

Ћерка ЉУБИЦА с породицом

(100/271540)

Нашем најдражем

ЧЕХ
РАДОСЛАВУ

1973–2019.
Последњи поздрав од неуте-

шне мајке ИЗАБЕЛЕ, сестре

ТАТЈАНЕ, сестричине ВА-

ЛЕНТИНЕ и зета БОБАНА.

Отишао си тако, изненада,

али остаћеш вечно у на-

шим срцима.
(122/271590)

Последњи поздрав

нашем драгом

РАДОСЛАВУ

од тетке ВИКТОРИЈЕ,

деде ЈАКОБА, браће

ИГОРА и МАРКА

са породицама

(123/271590)

29. децембра изненада нас је напустила наша најдража

МИЛЕВА ЈЕЛЕНКОВИЋ
1934–2018.

Хвала ти за несебичну љубав, доброту и пажњу према свима нама.

Ожалошћени: супруг СЛОБОДАН, зет ВЕЛИМИР, 

унук ВЛАДИМИР и унука ЈЕЛЕНА с породицом

(11/271385)

Последњи поздрав драгој супрузи

ВЕРИ ЋУЛИБРК
1934–2019.

Заувек ћеш остати у мом срцу.

Твој УРОШ

(116/271580)

Последњи поздрав драгој мајци и свекрви

ВЕРИ ЋУЛИБРК
1934–2019.

Време проведено уз тебе је било богатство.

Твоји ЗОРАН и БУБА
(117/271582)

Последњи поздрав

баки

ВЕРИ

ЋУЛИБРК
1934–2019.

Ти си нам била и оста-

ћеш звезда водиља.

САША, БОЈАН, 

ТИЈАНА и ДРАГАН

с породицама

(118/271580)

МИЛАН ЂЕРМАН

Последњи поздрав нашем драгом пријатељу

од ПИЛЕТА и МАЗЕ са породицом

(129/4797)

Обавештавамо да ће се у недељу, 13. јануара

2019. године, у 11.15, у цркви Покрове Свете Бо-

городице, Улица Кајмакчаланска бр. 55 на Црве-

ном крсту, у Београду, одржати помен уз појање

Хора Светог Стефана Лазаревића, нашем драгом

професору ЈОВАНУ Д. ЧУБРИЛУ

Његови најмилији: породице ЧУБРИЛО, 

ВУКШИЋ, ФИЛИПОВИЋ и ЗЛАТИЋ

(130/и)

Последњи поздрав

мојој драгој куми

ДУШАНКИ
НИКОЛИЋ

1932–2019.

Бол и туга се не мере

речима већ празни-

ном која је остала.

Кума ЈОВАНКА
(56/274169)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке
на ших услу га 
да на це не 

огла са и чи ту ља
одо бра ва мо 
по пуст свим 

рад ним да ни ма
осим сре дом.300-820, 300-830
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Последњи поздрав

МИЛИЦИ

од АНТОНИЈЕ, 

ДАЦЕ, ЈОКЕ, ТОМЕ

и ЛАЗАРА

(32/271424)

Последњи поздрав

комшији

ЂОРЂУ
од породице

МИЛУТИНОВИЋ
(38/271431)

2. јануара 2019. напустио нас је наш деда,

отац и супруг

ЂОРЂЕ ТИМОТИЈЕВИЋ
1939–2019.

Много ћеш нам недостајати.

Остајеш заувек у нашим срцима.

Твоји: ГОРДАНА, СВЕТЛАНА, ЈОВАН,

АЛЕКСАНДРА, ЗОРАН, ЂОРЂЕ, ПАВЛЕ,

САВА и КАТАРИНА

(39/271)

31. децембра 2018. преминула је наша вољена

МИЛИЦА ТОТ ХАРШАЊИ

Сахрана је обављена 2. јануара 2019. на Като-

личком гробљу.

Син РОБЕРТ, ћерка РЕНАТА, снаја СВЕТЛАНА,

зет ЕДИ, унуци АДРИАНА, АНАБЕЛА, МАТЕЈА

и АЛИСА и пријатељ ФАДИЛ

(48/271450)

МАРЈАН

ШМИТ

Последњи поздрав

од оца ЛАЈОША и

брата ЛАЈОША с по-

родицом

(16/271400)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш вољени супруг, отац

и деда

МАРЈАН ШМИТ
преминуо 29. децембра 2018, у 62. години.

Супруга ЛЕЛА, синови РОБЕРТ и БОЈАН, снаја ЕМИЛА и унуци

(74/1271494)

Последњи поздрав

деда БАТИ

Остаће велика празнина.

Твоји: БОЈАН, ЕМА, БОРИС и ДАВОР

(77/271494)

Последњи поздрав

Тетка МАРА

и ПАВЛЕ и тетка

МИРА с породицом

(75/271494)

Последњи поздрав

брату

ЗОРАН, 

ДИМИТРИЈЕ, 

ДРАГАН и ВОЈА

с породицама

(76/271494)

6. јануара 2019. преминуо је наш драги

ВУКАДИН НЕДЕЉКОВИЋ

1934–2019.
Отишао си тихо и неприметно, али никада не-

ћеш из наших живота.

Ожалошћени: супруга ДРАГИЦА, син ДУШАН,

снаја ВЕСНА, унуци МАРКО и МИЛОШ, ћерка

ДУШАНКА и зет ПЕТАР
(78/271495)

Последњи поздрав мом тати

ВУКАДИНУ НЕДЕЉКОВИЋУ
1934–2019.

Хвала ти на бескрајној и несебичној љубави.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоја ћерка ДУШИЦА и ПЕРА

(79/

Последњи поздрав мом тати

ВУКАДИНУ НЕДЕЉКОВИЋУ
1934–2019.

Био си добар отац и најбољи деда. Никада те не-

ћемо заборавити.

Твој ДУЛЕ, ВЕСНА, МАРКО и МИЛОШ

(80/271995)

Прерано нас је напустио наш

МАРЈАН ШМИТ

С тугом се опраштају од њега: стриц АДАМ,

стрина МАРА, сестра ЛИДИЈА и брат АНДРИЈА

с породицама

(95/271523)

Отишао је тихо наш при-
јатељ – комшија

БАТА
Последњи поздрав од
чика СТЕВЕ и тетка АНЕ

(96/271528)

Последњи поздрав

пријатељу

МАРЈАНУ

ШМИТУ

БАТИ

Породица

ИВАНУША

(18/271517)

После кратке и тешке болести преминуо

је наш

МИЛОВАН КОЛАРИЋ
1937–2019.

Ћерка САНДРА с породицом, 

син АЛЕКСАНДАР с породицом

и супруга СТОЈНА

(99/271537)

Последњи поздрав драгом течи и зету

МИЛОВАНУ КОЛАРИЋУ

од ЗОРИЦЕ, ДЕЈАНЕ, ДАНИЛА

и СРЕТЕНА ПАРЕЖАНИН

(98/271537)

МИЛОВАН КОЛАРИЋ

Последњи поздрав драгом Миловану од ПАРЕ-

ЖАНИН РУШКЕ и ВОЈИСЛАВА с породицом
(101/271542)

На Божић нас је напу-

стио отац наше снаје

МИЛОВАН

КОЛАРИЋ

Почивај у миру пријате-

љу наш.

МИРА, породице

ПАТИЋ и ШЉИВАР

(111/271566)

Последњи поздрав

драгој

МИЛИЦИ
од ФАДИЛА

(124/271602)

Последњи поздрав
драгој

МИЛИЦИ
од ДАМИРА и ВИКЕ с
породицама

(125/271602)
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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

12. јануара 2019. године,
у 11 сати, на гробљу Ко-
теж у Панчеву даваћемо
десетогодишњи помен
нашем драгом

ДРАГОСЛАВУ

РИСТИЋУ
професору и новинару

1940–2009.

С љубављу, поносом и
захвалношћу чувамо
успомену на њега.

Његови: супруга
ДРАГИЦА, синови

МИОДРАГ и ЗОРАН
с породицама

(107/271555)

МЛАДЕН

ВУЈАКЛИЈА
17. II 1955 – 9. I 2018.

Без тебе је празан

сваки дан.

БРАНКА

(58/271477)

СЕЋАЊЕ

ДОНКА

АЛЕКСИЋ
2017–2019.

С љубављу и поштова-

њем супруг РАДЕ, син

БРАНИСЛАВ и ћерка

ЉИЉА с породицом

(121/271588)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

СВЕТИСЛАВ СЕКУЛИЋ
1943–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга ВЕРИЦА, син ДРАГАН са породицом

и ћерка ДРАГАНА с породицом

(52/271459)

Наша мајка, бака и прабака

СТАНА ВЕСКОВИЋ

преминула је после тешке болести, у 84. години. 

Њена неисцрпна љубав и нежност ће нам неизмерно недостајати, а успомену

на њу ћемо брижљиво чувати.

Њени синови: АНДРИЈА и БРАНИСЛАВ, снаје ЉИЉАНА и МАРГАРЕТ, унучад

ЈЕЛЕНА, ЈОВАНА, МИЛИЦА и МАЈА, праунуке МАЊА и АМЕЛИЈА
(128/271605)

Последњи поздрав драгој јетрви и стрини

СТАНИ ВЕСКОВИЋ
1934–2018.

Породица ВЕСКОВИЋ

(127/271604)

Отишла је стазом не-

поврата наша

СТАНА

ВЕСКОВИЋ

Оставивши велику

празнину у нашим

душама. Спокој души

њеној, а нама сећање

на нашу „Ћану”.

ПЕРА, ЛЕЛА, 

БОЖИДАР и НЕНАД

са МАЈОМ и децом

(108/271556)

СТАНА
ВЕСКОВИЋ
рођ. Николајев

Драга наша другарице,

довиђења до поновног

сусрета негде тамо, дале-

ко, где си ти већ стигла.

Твоје школске другарице

НАДА и ГИНА

(37/271430)

Наша драга и вољена мајка, бака и ташта

ИВКОВИЋ рођ. Новчић СТОЈАНА
(рођена 1939. године – преминула 2018. године)

Рођена 6. јуна 1939. године, као седмо од деветоро деце, од мајке Марије и оца Милуна

Новчића у месту Корита код Бијелог Поља у Црној Гори. Преминула у 80. години, дана

31. децембра 2018. године, у Панчеву. Сахрана обављена 3. јануара 2019. године на гро-

бљу Котеж у Панчеву.

Биле смо заједно увек, када је било лепо и када није. Последњих шест година водиле

смо битку са надом да можемо да победимо немогуће. Знале смо да треба да прођемо

дуг и мукотрпан пут. Никада на том путу ниси показала да ти је тешко.  Ниси се жали-

ла нити си икада сузу пустила. Стоички си издржала све што те је снашло. Напустила си

нас у смирај 2018. године тихо, скоро нечујно. Иако свесни да те губимо, жеља да буде-

мо заједно је била јача. Хвала ти за сваки тренутак који смо провели заједно, за љубав

коју си нам пружила, за подршку, осмех, загрљај, стисак руке и пољубац. Хвала ти за

сваку непуштену сузу и неиспуштен уздах јер је ионако било довољно туге. Опрости ако

смо те случајно повредили. Некада то човек уради несвесно и са мишљу да чини најбо-

ље. Опрости ако сам икада учинила или рекла нешто ружно. Надам се да си била свесна

колико те волим. Ја сам твоје љубави била свесна. Остајеш у нама, у нашим мислима,

сећањима и срцу. Наша душа и наша бића ће те увек бити жељна.

Воле те твоји: КСЕНИЈА, ЖЕЉКО и твоја узданица и последња радост једина унука

КРИСТИНА

(45/271443)

Наша драга

ПАУЛИНА АЛАВАНИЋ

Увек си нас волела и чувала. То ти нећемо никада за-

боравити.

Супруг МИХАЈЛО
(8/271382)

Наша драга

ПАУЛИНА АЛАВАНИЋ
Увек ћеш нам остати у драгој успомени

ИВАНА, МАРКО, ЛУКА, ЖИГА, АНА, ТИБОР, ОСКАР и

ЂЕРЂ
(9/2713829

ПАУЛИНА

АЛАВАНИЋ
Са великом тугом се

опраштам од драге

тетка Паве.

ИРЕНА са породи-

цом
(27/271416

Последњи поздрав дра-
гој комшиници

ПАУЛИНИ
АЛАВАНИЋ

РАДМИЛА ВИГ
(26/271416)

Последњи поздрав

ПАУЛИНИ
АЛАВАНИЋ
од комшија у Моше

Пијаде 122
(31/2271423)

Последњи поздрав

драгој

ПАВИ

АЛАВАНИЋ

од породице

РАШОВИЋ

(36/271429)

Последњи поздрав мајци и баби

СИМКИ КОЦИЋ
5. VI II 1937 – 2. I 2019.

Никада те нећемо заборавити.
Ћерка ВЕРИЦА, зет ДРАГАН, унук БАТА и унука ИВА-
НА с породицом (126/271603)

МАРИЈА

ВЛАШКИЋ

Мила моја мајчице,

нека ти је лака вечна

постеља. Хвала за по-

дршку у животу и сву

љубав.

Вечито захвална

ћерка СИЛВАНА,

унуке ТАЊА

и ЈЕЛЕНА

и праунуке EM MA 

и HAN NA

(102/27154)

Последњи поздрав

драгој комшиници

ПЕТКАНИ

АЛИМПИЋ

од станара

у Б. Станковића, 

улаз 7 и 9

(73/271493)
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ТРИФУНОВИЋ

РАДМИЛА и МИЛОШ
8. I 2004 – 2019. 24. IV 2012 – 2019.

Заувек ћете бити у нашим срцима.

Ћерка ЈАСМИНА са породицом
(81/271496)

ТРИФУНОВИЋ

РАДМИЛА и МИЛОШ
8. I 2004 – 2019. 24. IV 2012 – 2019.

Заувек ћете живети у нашим срцима.

Син ИВАН, унуци МИЛОШ и МИРОСЛАВ
(82/771496)

3

ЖИВАН ВОДЕНИЧАР
1943–2018.

15. јануара 2019. године четрдесет дана је

од смрти нашег драгог деке, тате и супруга.

Много нам недостајеш. 

Почивај у миру.

Волимо те.

Твоја породица
(86/271505)

Прошло је тужних пет-

наест година од смрти

наше

МИРЈАНЕ
ШЉИВОВАЧКИ

2004–2019.

Заувек у нашим срцима.

Ћерка ВЕСНА, унука

САНТИНА и зет

МАСИМО
(94/271521)

У суботу, 12. јануара
2019. године дајемо го-
дишњи помен нашем
драгом и вољеном

ПАЈИ
ОРЕШКОВИЋУ

Његови: супруга КАТА,
ћерка ЛЕЛА, унуке НИ-
КОЛЕТА и МИНА и зе-
тови РАДЕ и СТЕФАН

(91/271154)

ПОМЕН

ПАЈА

ОРЕШКОВИЋ
Време пролази, али се-
ћања не бледе. Много
нам недостајеш течо.

Твоји: ДРАГАН, 

ДРАГАНА, МИША

и СПОМЕНКА

(90/271514)

У суботу 12. јануара

2019, у 11 сати, на

гробљу у Долову, да-

ваћемо годишњи по-

мен нашој вољеној

РОСИ

МИЛОШЕВ

Време пролази, али

љубав и сећање на те-

бе никада неће проћи.

Твоји најмилији

(54/271465)

СЕЋАЊЕ

РАДОВАН ЋУЋА
10. I 2013 – 10. I 2019.

Породица
(60/271480)

Помен највољенијој

МИРЈАНИ
МУДРИЋ

МИРИ

Заборав на Тебе ни-

када неће проћи.

Брат МИРКО

с породицом

(97/2715329

Десет година је прошло откада није с нама

наш вољени

МИРКО РАДОЈЕВИЋ
8. I 2009 – 8. I 2019.

Чувају те у срцима твоји најмилији

(47/271449)

МИЦА
ЈАГОДИЋ

1948–2017.

Прошле су две године
откако ниси с нама.
Сећање на тебе, твоју
љубав и доброту остаје у
нама.

Породице АЛОБИЋ

и РАДЕНКОВИЋ

(104/271549)

МИЦА

ЈАГОДИЋ
1948–2017.

Две године је прошло,

а бол и туга не про-

лазе. 

Твоји: МАЈА, ЗОРАНА,

ЈЕЛЕНА и ЗОРАН
(105/271569)

СЕЋАЊЕ

13. I 2017 – 13. I 2019.

ЈЕЛИЦА

НИКОЛИЋ

С љубављу чуваћемо од

заборава.

Породица НИКОЛИЋ:

БРАНКО, ДАРКО, НА-

ТАША, САРА и МАТЕЈА
(106/271552)

11. I 2002 – 11. I 2019.

ВАСА ЖИВУЉ

Вечно ожалошћена

породица
(109/271556)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ће се 15.
јануара 2019. године, у
11 сати, одржати четр-
десетодневни помен на-
шем вољеном

МИЛОРАДУ

ПОПОВИЋУ

МИЋИ
1947–2018.

Заувек си у нашим ср-
цима и мислима.

Твоја супруга
ДРАГИЦА, ћерка

ЈОВАНКА и син
ЖЕЉКО с породицама

(110/271558)

12. јануара 2019. се на-

вршава тужних шест

месеци откада није с

нама наш вољени

МИЛОРАД

ИЛИЕВСКИ

МИКИ

Увек ћеш бити у нашим

срцима и мислима.

Мајка СТОЈАНКА, 

супруга СНЕЖАНА,

ћерка ИРЕНА, брат

ГОРАН, снаја ЉИЉАНА

и братанац БОЈАН

(112/271570)

Прошло је тужних шест
месеци откада није с
нама наш вољени

МИЛОРАД
ИЛИЕВСКИ

МИКИ
Остајеш заувек у на-
шим срцима...
Стрина ЈАНКА и сестра
ДУШИЦА с породицом

(113/271522)

Сећање на родитеље

САНАДЕР

ЈОВАН АНА
С тугом и поносом Вас чувамо од заборава.

Син МИРОСЛАВ с породицом
(114/271572)

Сећање на

СТЕФАНОВ

ДРАГАНА ИЛИЈА
14. I 2010. 25. VI II 2014.

Ваши: ЈОВАНКА, ВЕСНА и ДАНИЛО

(115/271573)

16. јануара 2019. наврша -
вају се две године тужног
сећања

ВЛАДИМИР
РУДИНАЦ

Твоји најмилији
(87/271508)

15. јануара 2019. навршава се тужна годи-

на откако није са нама наша вољена

ФЛОАРЕА ПЕРИН
15. I 2018 – 15. I 2019.

Бол и туга не јењава, заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Твоји најмилији: супруг ДОРИЕЛ, 

синови ЕМАНУЕЛ и КРИСТИЈАН,

снаје АНИШОРА и ГОРДАНА, 

унуци ЕЛЕНА и ЛУКА

(120/271586)

СЕЋАЊЕ

ДРАГА
ШУТА

2005–2019.

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.,

Твоји најмилији

(10/271383)

СНЕЖАНА КОЧИЋ
2014–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруг МИЛУТИН и син МИЛОШ

(6/271374)

Једанаест година није са

нама наш

СВЕТИСЛАВ
ИЛИЋ

2008–2019.

Време пролази, бол у

срцу остаје.

Супруга КРСТАНА и син

ЗОРАН с породицом

(35/

СЕЋАЊЕ

КАТАРИНА
КЛЕН

2005–2019.

Време пролази, а ус -

по мене и сећања на

тебе остају.

Син НИКОЛА

с породицом
(84/271506)

12. јануара дајемо годишњицу нашој драгој су-

прузи и мами, баки и прабаки

ДЕСАНКИ БАЈОВИЋ

Болна година је иза нас откад си нас напустила.

Тамо где си сад, нека те анђели чувају.

Твоји најмилији

(119/271581)
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Волимо Те заувек

МАРИЈА БЛАГОЈЕВИЋ
1925 – 5. I 2011 – 5. I 2019.

Све више нам недостајеш.

Твоје БЛАГОЈЕВИЋ ЛИДИЈА и ЈОВАНКА
(17/271406)

10. јануара 2019. навр-

шава се петнаест годи-

на од смрти

МИЛОЈА
МАРИНКОВИЋА
Увек ћеш живети с нама.

Супруга ТАНКОСАВА,

син ГРУИЦА, снаја ЉИ-

ЉАНА и унуци МАРИЈА

и НИКОЛА
(20/271403)

ЋОСО КРСТО
11. I 2003 – 11. I 2019.

Године пролазе, а успомене и туга остају вечно. 

Супруга ЗОРКА и ћерке РАЈКА и БРАНКА
(29/271419)

СЕЋАЊЕ

МОМЧИЛО ЈАГОДИЋ
2011–2018.

РОБЕРТ СЕНЕШИ с породицом
(30/271420)

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД
МИША

СТОЈАДИНОВИЋ
2017–2019.

Бескрајно нам недоста-
јеш.
Супруга ЕРЖИКА, ћер-
ке ТАМАРА, ЛАНА и СО-
ЊА, унуке и зетови

(33/271426)

Шестогодишњи помен нашем милом

БОЖИ ОЖЕГОВИЋУ
14. I 1963 – 8. I 2013.

Неутешни: мајка БОСИЉКА, отац ЗДРАВКО и брат

СЛОБОДАН с породицом (34/271)

СЕ ЋА ЊЕ

12. I 1998 – 12. I 2019.

РА ДУН КА 
МАР КО ВИЋ

рођ. Пе ро вић
из Стар че ва

С љу ба вљу и по но сом чу -
ва мо успо ме ну на те бе.

Су пруг МИ ЛУН
и ћер ка ВЕ РА

(53/271463)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН

ЈАНКОВИЋ
11. I 1989 – 11. I 2019.

Чувамо успомену на

тебе.

Твоји најмилији: 

КАТИЦА, СЛАВИЦА,

БАТА, КЛАУДИЈА,

ЈОВАН и ЂУРИЦА

(46/271445)

ЉИЉАНА ПЕТКОВИЋ
14. I 2016 – 14. I 2019.

Три дуге и тешке године без тебе. Пуно нам недоста-

јеш.

Твоји: супруг ЈОВА, син НЕША и ћерка МИРА
(55/271468)

Обавештавамо родбину и пријатеље да

ћемо 14. јануара 2019. у 11 сати, дати че-

трдесетодневни помен нашем драгом

МИОДРАГУ МИКИЈУ

ЈАНКОВИЋУ

С тугом и поносом чувају га у срцу: супру-

га, ћерка, син, зет, снаја и унучад

(59/271479)

СЕЋАЊЕ

МОМЧИЛО
ЈАГОДИЋ

МОМА
29. XII 2011 – 29. XII 2018.

Умиру само заборављени.
Кумови ЈЕЛЕНА и ЖАР-
КО БРАДИЋ, кумица ТИ-
ЈАНА с породицом и ку-
ма КАТАРИНА

(67/271484)

У суботу, 12. јануара 2019. на Новом гробљу даваће се годишњи по-

мен мом сину Данету

ДАМИР БЕКЧИЋ
1993–2018.

Дођеш ми у снове, па се испричамо као некад, као некад се смејеш

и опет одеш...

Знам да сам будна тек кад ми суза низ лице крене...

Твоја неутешна мама

(72/271491)

Драгом унуку

ДАМИРУ БЕКЧИЋУ
2018–2019.

Био си мој понос, радост и срећа...

За тобом је остала празнина, бол и туга.

Воли те твоја бака ЗЛАТА

(68/271468)

Драги

ДАНЕ
17. I 2018 – 17. I 2019.

Прође тужна година...

ЈАНКО, ИВАНКА,

ПАВИЦА

и ВЛАДАНА

(69/271486)

Драги наш

ДАМИРЕ

Тежак је сваки дан без тебе, недостајеш.

Уја ПРЕДРАГ и ДРАГАНА
(70/271486)

Прошло је двадесет година откада ниси с нама

ВЕРА МИЛОСАВЉЕВИЋ

али си увек у мислима и нашим срцима.

Твоји најмилији
(71/271489)

Моја вољена мама

РАДИНКА МИЛЕУСНИЋ
13. I 2014 – 13. I 2019.

Заувек је у срцу и сећању.

МИРА са ДЕЈАНОМ

(83/271497)

Сећање на драге

ЦВЕТАНОВИЋ

БРАНКО ДУШАНКА
1938–2015. 1935–2016.

Много нам недостајете. Ваши најмилији
(89/271513)

БЛАГОЈЕ БОКШАН
рођен у Панчеву

6. I 1955 – 16. I 2012.

Прошло је седам година туге и бола.
Помен даје мајка (88/271510)

СЕЋАЊЕ

БРЕЂАН

СТОЈАНКА СРЕТКО
2007–2019. 1984–2019.

Време брзо пролази, велика туга за вам не пре-

стаје.

Воле вас ваши: ћерка МАРИЈА

и син АЛЕКСАНДАР

(92/И)

2012–2019.

ЉУБИЦА

ЖИВОЈНОВИЋ

Кад умру они које

волимо, више их не

видимо, не чујемо,

али они не одлазе. У

нашим сећањима по-

стају бесмртни.

Твоји: син НЕНАД

и ћерка СНЕЖАНА

с породицом

(93/271517)

Годишњи помен мом вољеном брату

ДАМИРУ БЕКЧИЋУ

Увек ћеш бити у мојим мислима и срцу,

млад, срећан и леп и пун живота, јер жи-

вот је био пред тобом...

Воли те и тугује твој брат БОБА

(103/271546)
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СЕЋАЊЕ

Прошле су две године

откако није са нама

ЛАЗАР

ГАРДИНОВАЧКИ

супруг, отац и деда

Увек у нашем сећању

(1/271355)

СЕЋАЊЕ

ЛАЗАР ЈЕФТИЋ
2007–2019.

С љубављу и поштовањем породица
(2/271355)

Прошло је четрдесет

дана откако није са

нама наша драга

ЈАНА

КНЕЖЕВИЋ

Успомену на њу чува-

ју њени најмилији

(4/271365)

7. јануара 2019. навршава се тужних шест месеци откако нас је на-

пустила и заувек отишла на вечни починак

ГРОЗДАНА НАКОМЧИЋ
22. II 1948 – 7. VII 2018.

Вољена наша, хвала Ти за чврсте животне темеље, хвала ти што си остави-

ла најлепша сећања на себе, да наша срца утешиш бар у мислима.

Анђеле, анђели нек те под крилима својим чувају и свију. Волимо те, по-

чивај у миру.

Твоји најмилији: супруг СЛОБОДАН, син МИЋА, ћерка НАЦА, унуке, пра-

унуци, снаја и зетови

(5/271372)

Три године без Тебе

ИВАН ЛАЛИЋ
5. I 2016 – 5. I 2019.

Недостајеш... Успомену на тебе чува.

Твоја породица

(13/271391)

Прошла је тужна година откада ниси с нама

МЛАДЕН ВУЈАКЛИЈА
1955–2018.

Недостајеш.

Ћерка БОЈАНА с породицом
(14/271397)

Ево и друга година пролази

ЉИЉАНА ГВОЗДЕНОВИЋ
10. I 2017 – 10. I 2019.

Кажу време тугу брише, али туге и боли је све

више.

Знаш колико смо те волели, а само да знаш ко-

лико недостајеш...

Твоји: супруг НИКОЛА, ћерка БИЉА

и твој ЦОЛЕ
(15/271391)

И друга година без мо-

је ћерке и сестре

ЉИЉАНЕ

ГВОЗДЕНОВИЋ
Никада те неће забора-

вити отац РАДЕНКО,

сестра ВЕРА и брат

ЗЛАТКО с породицама

(19/271402)

СТОЈАНОВ

НАДА САВА
1989–2019. 1993–2019.

Вечно ћете живети у нашим срцима.

Син ПЕРА са породицом
(21/271407)

МОМИР ВЕСЕЛИНОВИЋ
1. I 2009 – 1. I 2019.

Десет година је прошло.

Воле те твоји синови, снаја и унуци
(22/271409)

Навршава се четрдесет дана откако нас је напу-

стио наш вољени брат

БОЖИДАР МАРКОВ РОГАН
1929–2018.

Сестре ЗОРА и ВЕРА

(23/271471)

6. јануара 2019. године давали смо четр-

десетодневни помен драгом и вољеном

оцу

БОЖИДАР МАРКОВ РОГАН

Недостајеш... Не постоји реч која би била

толико веродостојна празнине, туге, бола,

поштовања... незаборава

Твоји најмилији

(24/271441)

СЕЋАЊЕ

НЕГОСАВА АЛЕКСИЋ
7. I 2015 – 7. I 2019.

С поштовањем њене ћерке МАРИЈА и ЉИЉАНА
(25/271415)

МИРКО МОЛНАР

Живиш у нама упркос времену које је прошло.

Недостајеш!

СТАНА и МИЛЕНА

(28/271418)

12. јануара 2019, у 11 сати, на Новом православ-

ном гробљу, обележићемо годину дана откако

није с нама наша

ДАРИНКА МИЛОШЕВИЋ
2018–2019.

С љубављу, захвалношћу и поштовањем чувамо

успомену на Тебе.

Твоје ћерке ЉУБИЦА и МИЛОМИРКА

с породицама
(42/271435)

СЕЋАЊЕ

БРАНКО

КРСТИЋ
2014–2019.

Породица КРСТИЋ

(43/271438)

СЕЋАЊЕ

ЖАРКО РЕПОВИЋ
1938–2008.

Године пролазе а наша љубав према теби остаје.

Твоји најмилији

(44/271472)

11. јануара 2019. навр-

шава се тужна година

откако није са нама наш

вољени

ЛАДИСЛАВ
УЈВАРИ

Супруга МАРИЈА, ћерка

ВЛАДАНА и брат ЂУРА

с породицом
(49/271457)

ПОМЕН

ВЛАДА
УЈВАРИ
2018–2019.

Можда смрт не постоји,

можда само спава. Са

очима плаве боје, као

небо, као море.

Твоја ВЛАДАНА

(50/271457)

Много нам недостајете

чика ВЛАДО

НИКОЛА

(51/271457)

СЕЋАЊЕ
11. I 1998 – 11. I 2019.

РАДА
КАРАС

Године пролазе, успо-

 мене на тебе чувамо.

Сада је и тата са тобом.

Твоји: НАДА

са породицом
(85/271503)



ФОТО-РЕПОРТАЖЕ
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ло гра ма ме сеч но. Тек по не ко
по же ли, ре ци мо, све же ко зи це,
ко је има ју са мо ве ћи мар ке ти.
Уоп ште, те шко је да нас др жа ти
ри бар ни цу због ни ских мар жи
и ви со ких тро шко ва, јер опре -
ма по пут рас хлад них ви три на,
ко мо ра и ком плет не ку хи ње с
фри те зом и ро шти љем тро ши
мно го стру је. А где су плин,
пал ми на маст и дру го... Све у
све му, нај ве ћи про блем је у ку -
пов ној мо ћи, од но сно у це на -
ма, ко је не од го ва ра ју ни на ма
ни куп ци ма, јер их до ба вља чи
пре че сто по ди жу. По след њи пут
је то би ло око Све тог Аран ђе ла,
баш ка да нам је по че ла глав на
се зо на – ка же ова про да ва чи ца.

У истом по слу (да не ка же -
мо – со су) је сте и Не над Шће -
па но вић, вла сник ри бар ни це
„Ке ба Кра ба”, ко ја углав ном
ну ди реч ну ри бу, пр вен стве но
ша ра на. И он по твр ђу је да је
пад по тра жње ви ше не го дра -

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.

Му ња
Му шки ке рић на ђен је на ули -
ци док се смр за вао у сне гу
кра јем про шле го ди не.

Тре нут но је збри нут, али хит -
но тра жи дом, бу ду ћи да га
осо ба ко ја тре нут но бри не о
ње му ни ка ко не мо же за др жа -
ти. Му ња је ве о ма ве сео и дру -
же љу бив, а јед на ба ка га је та -
ко на зва ла по што трч ка ра уна -
о ко ло као га је „гром опа лио”.

Све дру ге ин фор ма ци је мо -
гу се до би ти на те ле фон
064/961-00-46.

Ми ли во је
Овај ме ша нац, ко ји у се би
има кр ви ла бра до ра, про -
на ђен је у Ули ци Ми ли во ја
Бла знав ца у на се љу Те сла
кра јем но вем бра про шле
го ди не.

Ра ди се о мир ном и по -
слу шном муж ја ку без ми -
кро чи па, та ко да се вла сни -
штво не мо же утвр ди ти. Ако
га не ко пре по зна, мо же оба -
ве сти ти вла сни ка да до ђе
по ње га у град ско при хва ти ли ште у Вла син ској 1.

Уко ли ко се вла сник не ја ви, мо гу ће је удо мља ва ње овог
пса.

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.

Про шло је вре ме ве ли ког бо -
жић ног по ста, ко ји мно ги ко -
ри сте као од ли чан по вод за ди -
је ту, иа ко би тре ба ло да су шти -
на бу де мно го ду бља и да се
на ла зи у уз др жа ва њу пре све га
од ло ших ми сли и де ла.

Би ло ка ко би ло, ми ну ли пе -
ри од био је раз лог да се на тр -
пе за ма на ђе ви ше по вр ћа, во -
ћа и, на ро чи то, ри бе.

Тим ар ти кли ма се гра ђа ни
Пан че ва још увек нај ра ди је снаб -
де ва ју на Зе ле ној пи ја ци, прем -
да си гур но не као не кад. Си ту а -
ци ју уо чи бад ње ве че ри ис пра -
ти ла је и еки па „Пан чев ца”.

Јед но од по пу лар них ме ста за
снаб де ва ње по сним на мир ни -
ца ма го ди на ма је ри бар ни ца
„Ба ра ку да”, ко ју од не дав но, у
парт нер ству, во ди Ма ри на Мо -
ха чи.

Она ка же да из го ди не у го -
ди ну до ла зи до кон ти ну и ра ног
па да тра жње, што при пи су је
ра сту на бав них це на, а мо гу ће
и про ме ни људ ских на ви ка.

Ри бар ни це све те же по слу ју
– На рав но, у вре ме по ста по -
тра жња по ра сте дво стру ко, а
пред Бад њи дан или Све тог Ни -
ко лу и ви ше стру ко, али и то је
опет про пор ци о нал но упа дљи -
во ма ње не го ра ни је. Нај тра же -
ни ји ар ти кли и да ље су уво зне
мор ске вр сте ску ша и ослић, за -
тим па стрм ка из Бо сне и, на -
рав но, ша ран ко јим се снаб де -
ва мо од ала са. С дру ге стра не,
на на шем тр жи шту не ма пре -
ви ше ег зо тич них прох те ва пр -
вен стве но због це не, па су, по -
ред ди мље ног ло со са, вр ху нац
екс клу зи ве бран цин и ора да, ко -
јих про да мо тек сто ти нак ки -

ЗЕ ЛЕ НА ПИ ЈА ЦА ПРЕД БАД ЊИ ДАН

ИДЕ РИ БА, АЛИ СКО РО ПА „НА КА ШИ КУ”
те не ни ког, па два со ма про да -
јем пет да на – ис ти че вла сник
ри бар ни це на Зе ле ној пи ја ци.

Ни су ни про дав ци на те зга -
ма с по вр ћем у бо љем рас по -
ло же њу. Јо ван Пеј чев зва ни Јо -
ца Штру дла ка же да то ком
пред бо жић них да на ма хом про -
да је ора хе, и то је два по две -
ста-три ста гра ма у цу гу, и евен -
ту ал но бун де ве „на ка ши ку”,
али све је то мно го сла би је не -
го ра ни је. Не да ле ко ода тле
Мил ка Цвет ко вић слич но раз -
ми шља и до да је да су за то, по -
ред па да ку пов не мо ћи, „за слу -
жни” и ме га мар ке ти. Ипак, ку -
пу ју се ман да ри не, су ве шљи -
ве, смо кве и по ма ло па суљ.

Не ком ску по, не ком не то ли ко
А шта ка жу куп ци ка да је реч о
по сној ис хра ни?

Је дан од њих, три де сет дво -
го ди шњи Ду шан Етин ски, про -
шле го ди не је по стио, и то,
ка ко ка же, ма ње на во ди, ви -

мум – јед на због здра вља, дру -
га ра ди ли ни је.

Са ва Лу кић во ли реч не „шпе -
ци је”, и то ме сеч но бар три пу -
та, пре све га шту ку ува ља ну у

бра шно, па „ре шну ту” на вре -
лом уљу. И то уз ви но, јер ри ба
во ли да пли ва. Он ис ти че да
ни је фер што про дав ци ди жу

це не пре пра зни ка – при ме ра
ра ди, ша ран је „ско чио” с 350
на 500 ди на ра.

С дру ге стра не, као што је
ре че но, у не ким мар ке ти ма је

јеф ти ни је, али ка ко по је ди нци
на во де, мо ра ли су да вра ћа ју
ро бу због (не)ква ли те та. Та ко
је увек би ло – ко ли ко па ра...

По ред фан та стич них из во ђа -
ча и еми нент них го сти ју, Фе -
сти вал аку стич не ги та ре „Га -
ши ни акор ди” по знат је и по
про ме на ма тер ми на, фор ме,
про по зи ци ја...

Та ко је три на е ста ма ни фе -
ста ци ја по све ће на том суп тил -
ном ин стру мен ту би ла ре ви -
јал ног ка рак те ра и упри ли че -
на као пред но во го ди шњи спе -
ци јал у су бо ту, 29. де цем бра, у
стар че вач ком Кре а тив ном кул -
тур ном клу бу.

На кон увод них ре чи ди рек -
то ра До ма кул ту ре Дар ка Је -
ши ћа и пан че вач ког про фе со -
ра ги та ре Зо ра на Или ћа, му -

зич ки део отво рио је је дан од
ње го вих уче ни ка – Са ша Гам -
би ро жа. По том је и сам Илић,
с још тро је по ла зни ка ње го ве
шко ле „Ги тар та”, од сви рао ми -
ни-кон церт, а по себ ну па жњу
при ву кла је аку стич на вер зи ја
ле ген дар ног хи та гру пе „Que-
en” – „Bohemian Rapsody”.

На кон то га на сту пио је дуо
Бор ко и Це зар, с ну ме ра ма у
афро-бит фа зо ну, а за сам крај
оста вљен је је дан од нај бо љих
му зи ча ра са ових про сто ра –
Ни ко ла Инић Ин ке. Овај вр -
сни пан че вач ки ги та ри ста, тру -
бач и вла сник јед ног од нај ра -
ско шни јих блуз во ка ла, као и

увек, бри љи рао је на сце ни и
на нај бо љи на чин за тво рио

три на е сти фестивал „Га ши ни
акор ди”.

ОДР ЖА НИ ТРИ НА Е СТИ „ГА ШИ НИ АКОР ДИ”

Аку стич ни „спе ци јал”

Дру штво при ја те ља жи во ти ња
„Љу бим ци” то ком хлад них да -
на пла ни ра да на ба ви и на јав -
ним по вр ши на ма у Пан че ву
по ста ви што ви ше стал них, др -
ве них ку ћи ца за псе и мач ке.

И прет ход них го ди на су чла -
но ви по ме ну тог удру же ња,
пре ма ре чи ма њи хо вог пред -
сед ни ка Ива на Ку ра јо ва, у зим -
ском пе ри о ду ор га ни зо ва ли
пра вље ње и ло ци ра ње при вре -
ме них ми ни-обје ка та за на пу -

ште не жи во ти ње, али ће се у
овој го ди ни ак ци ја про ме ни -
ти ка ко би за њих би ла обез -
бе ђе на што аде кват ни ја скло -
ни шта.

– Ку ћи це ће би ти при чвр -
шће не за бе тон ске и дру ге по -
вр ши не, ка ко би се спре чи ло
да бу ду нео вла шће но пре ме -
ште не или укра де не. Мо рам
на по ме ну ти да је Град до нео
од лу ку ко јом до зво ља ва по ста -
вља ње ова квих скло ни шта за
псе и мач ке на ули ца ма и јав -
ним по вр ши на ма. Исто та ко,
град ски про грам кон тро ле и
сма ње ња по пу ла ци је на пу ште -
них жи во ти ња про пи су је при -
вре ме ну ме то ду под на зи вом
„Ухва ти – сте ри ли ши – вак ци -

ни ши – пу сти”, ко јом се на ду -
го ро чан и ху ман на чин по ку -
ша ва при сту пи ти ре ша ва њу овог
про бле ма – на во ди Ку ра јов.

Он да ље на во ди да сви гра -

ђа ни ко ји су у мо гућ но сти и
же ле да по мог ну у на ба вља њу
ку ћи ца мо гу до ни ра ти но вац
до кра ја ја ну а ра.

По ред то га, би ло би по жељ -
но да се сви они ко ји бри ну о
на пу ште ним жи во ти ња ма што
пре ја ве са ин фор ма ци ја ма о
по тен ци јал ним ло ка ци ја ма за
по ста вља ње тих ми ни-обје ка -
та, а при о ри тет ће до би ти ме -
ста где је нај ви ше ку ца и ма ца
без ика квих скло ни шта.

Информације је могуће
доставити на имејл адресу
ljubimci@gmail.com, а број
рачуна за донације је 200-
2288670101001-06 (сврха
уплате: донација за кућице)
или www.paypal.me/ljubimci.

„ЉУ БИМ ЦИ” ПО НО ВО ОР ГА НИ ЗУ ЈУ ПЛЕ МЕ НИ ТУ АК ЦИ ЈУ

Ку ћи це за на пу ште не жи во ти ње

ше на ри би, углав ном на сар -
ди ни. Бу ду ћи да је не дав но
ушао у брач не во де, же на и
он још увек не при пре ма ју
пре ви ше то га, па за бад ње ве -
че ко ри сте услу ге пе че ња у
ри бар ни ци, а на тр пе зи, по -
ред ри бље чор бе, има ју ди -
мље ну па стрм ку и пр же ног
осли ћа.

Ми ло рад Са вић (66) је де ри -
бу у до ба по ста, а ми мо то га
от при ли ке два пут ме сеч но.
Сма тра да ни је пре те ра но ску -
па, а нај ви ше во ли со ма и па -

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

стрм ку од реч них, а од мор -
ских му је нај у ку сни ји зу ба тац.

Ми ро сла ва Ива но вић (74)
це лог жи во та се рев но сно под -
вр га ва ла по сту и ни кад га ни је
кр ши ла. За њу је ри ба ску па,
али она и муж пре ко го ди не
ште де да све то што спре ме за
бад ње ве че, по пут ри бље чор -
бе, осли ћа „ор ли” и ша ра на, не
бу де та ко стра шан удар на џеп.

Јо ви ца Ра дои чић Шу ки (75)
кон зу ми ра ри бу од слу ча ја до
слу ча ја. Ка да је ра дио као шу -
мар, ло вио је, а са да је ку пу је и
то тра ди ци о нал но бу де ша ран.
Док му је же на би ла жи ва, спре -
мао га је на та њи ра чи, за шта
да нас не ма во ље, па ко ри сти
услу ге пе че ња. Пра зни ке ува жа -
ва, али ни је пре те ра но ре ли ги о -
зан, а Бо жић до че ку је у дру штву
ћер ке и си на. Пре ма ње го вом
ми шље њу, ри ба је при лич но ску -
па ако се узме у об зир ко ли ко од
ње от пад не, за раз ли ку од, на
при мер, свињ ског бу та.

На да Бе ба ре дов но кон зу ми -
ра ри бу, а за бад ње ве че има
ша ра на и фи ле те од со ма и па -
стрм ки. Не прак ти ку је пост,
али по шту је ка да су удар ни да -
ни. Она и мла ђа ћер ка, с ко јом
жи ви, све ле су хра ну на ми ни -

сти чан, му ште ри ја је упо ла ма -
ње у од но су на прет ход ну го -
ди ну, уз прет по став ку да љу ди,
по све му су де ћи, ку пу ју у мар -
ке ти ма по пут „Ли дла”.

– Та мо се, што је ме ни не -
појм љи во, ре ци мо, ша ран про -
да је по на шој на бав ној це ни.
Ве ро ват но је то раз лог па да бро -
ја ку па ца у од но су на про шлу
го ди ну, ка да су де се ти не љу ди
че ка ле ис пред рад ње упр кос то -
ме што је по ме ну та ри ба ко -
шта ла сто ди на ра ви ше по ки -
ло гра му. А да нас, ево, не ма мал -
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Пр ва утак ми ца у 
но вој го ди ни – пр во
ве ли ко ис ку ше ње

Ко шар ка ши Та ми ша го то во да
ни су ни има ли пра знич ну па у -
зу. Тек по не ки сло бо дан дан
око Но ве го ди не и Бо жи ћа и
пра вац – те рен. Они су по след -
њи од свих пан че вач ких спорт -
ских ко лек ти ва од и гра ли не ку
зва нич ну утак ми цу у 2018. го -
ди ни, а ме ђу пр ви ма на ста вља -
ју сво ју тр ку за бо до ве у Ко -
шар ка шкој ли ги Ср би је.

Мом ци ко је пред во ди тре нер
Бо јан Јо ви чић од и гра ли су меч
пет на е стог ко ла у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту 29. де цем -
бра, ка да су од ме ри ли сна ге с
по пу лар ним „клон фе ри ма”, ко -
ји ове се зо не има ју сјај ну еки -
пу и спа да ју ме ђу глав не фа во -
ри те за нај ви ши пла сман.

Оп те ре ћен ка дров ским про -
бле ми ма, про у зро ко ва ним бо -
ле шћу и по вре да ма игра ча, тим
из на шег гра да ус пео је у пр -
вом по лу вре ме ну да пру жи до -
сто јан от пор ве ли ком фа во ри -
ту, али за ко нач но из не на ђе ње
ни је имао сна ге: Та миш – ОКК
Бе о град 71:82, по че твр ти на ма
21:22, 21:24, 10:212 и 19:15.

Пан чев ци су до бро „отво ри -
ли” овај су срет. „Трој ке” ко је
су по сти за ли Кр сто вић, Је ко -
вић и Сми ља нић ули ва ле су
на ду да Та миш мо жда и мо же
до ћи до по вољ ног ре зул та та,
али ка ко је вре ме од ми ца ло,

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ ПЛО ВИ КА ДОР ЋО ЛУ

Бе о гра ђа ни су све ви ше пре у -
зи ма ли ини ци ја ти ву и кон тро -
лу над утак ми цом.

Пр во по лу вре ме је про те кло
у же сто кој бор би за сва ко пар -
че те ре на, али и у ре ла тив но
нер во зној игри ко ју су про у -
зро ко ва ле чуд не су диј ске од -
лу ке и не ста би лан кри те ри јум
де ље ња прав де.

Пи та ње по бед ни ка ко нач но
је би ло ре ше но у тре ћој че твр -
ти ни. „Клон фе ри” су тај пе ри -
од ме ча до би ли с је да на ест по -

е на раз ли ке и сво ју пред ност
уве ћа ли на „+ 17”. Го сте је
пред во дио сјај ни Но вак Му -
сић, а од лич ни су би ли и Ми -
ха и ло Јо ви чић и Ми лен ко Вељ -
ко вић. У ре до ви ма до ма ћи на
нај ви ше се ис та као Иван Сми -
ља нић, са 26 по е на, а дво ци -
френ учи нак има ли су и Бо јан
Кр сто вић (је да на ест) и Сте фан
Ми тро вић и Ду шан Кне же вић,
са по де сет по го да ка.

– Из гу би ли смо од бо ље еки -
пе и то је то. Ду го ку бу ри мо с

по вре да ма игра ча, не мо же мо
ни је дан тре нинг да од ра ди мо
с ком плет ним ти мом, али шта
је – ту је. Нај ва жни је је да се
опо ра ви мо и спре ми мо за ве -
ли ка ис ку ше ња ко ја нам пред -
сто је – ре као је тре нер Та ми -
ша Бо јан Јо ви чић.

Бе о гра ђа ни су овог пу та би -
ли бо љи, али не тре ба сум ња ти
да ће ови ри ва ли још од ме ра -
ва ти сна ге у овој се зо ни.

– Мо ји мом ци су пру жи ли
од лич ну пар ти ју и за слу же но
по бе ди ли. До бро смо се при -
пре ми ли, зна мо да се у Пан че -
ву већ го ди на ма игра до бра ко -
шар ка. Ов де су гу би ле и мно го
ве ће еки пе од нас. Та ми шу же -
лим да се што пре опо ра ви од
по вре да и да се опет срет не мо
у Су пер ли ги – до дао је шеф
струч ног шта ба ОКК Бе о гра да
Бра ни слав Ви ћен тић.

Већ у су бо ту, 12. ја ну а ра, ко -
шар ка ши Та ми ша ће би ти на
пр вом ве ли ком ис ку ше њу у но -
вој го ди ни. Они ће од 18 са ти
у на шем глав ном гра ду од ме -
ри ти сна ге с Ди на ми ком, ко ји
тре нут но за у зи ма дру го ме сто
на та бе ли, са ско ром од је да -
на ест по бе да и че ти ри по ра за.
До са да шњи учи нак Та ми ша је
8/7, што му тре нут но до но си
пе то ме сто на та бе ли.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

НО ВА ГО ДИ НА – НО ВЕ (ВЕ ЛИ КЕ) БРИ ГЕ

У ор га ни за ци ји Ша хов ског
са ве за Вој во ди не, у Но вом Са -
ду је не дав но одр жа но 26. ка -
дет ско пр вен ство по кра ји не
у игри на 64 цр но-бе ла по ља.
Би ло је то пр во зва нич но так -
ми че ње у но вој го ди ни, тра -
ја ло је шест да на, а оку пи ло
је ви ше од 100 нај бо љих мла -
дих ша хи ста из свих кра је ва
Вој во ди не. Игра ло се по стан -
дард ном тем пу, 90 ми ну та по
игра чу, плус 30 се кун ди бо -
ни фи ка ци је за сва ки по тез
по чев од пр вог.

Члан ШК-а „Све то зар Гли -
го рић Гли га” из на шег гра да
Мар ко Ми ла но вић, ви ше стру -
ки ка дет ски пр вак Вој во ди не
и шам пи он Ср би је, ове се зо -
не се так ми чи у кла си ста ри -
јих од се бе. Упр кос то ме, за -
хва љу ју ћи си гур ној игри са
са мо два ре ми ја и осам по е -
на из де вет пар ти ја, Мар ко је
и ове го ди не убе дљи во осво -
јио пр во ме сто, ис пред од -
лич ног ри ва ла из Но вог Са да
Ог ње на Ћу зо ви ћа.

Да успех бу де ве ћи, у нај -
мла ђој ка те го ри ји Мар ков брат
Па вле је по пра вио свој ре зул -
тат од про шле го ди не, ка да је
био тре ћи, па је са да по стао
ви це шам пи он Вој во ди не.

По ред стан дард ног, ове го -
ди не је пр ви пут одр жа но и
Пр вен ство Вој во ди не у бр зо -
по те зном ша ху, по тем пу од
три ми ну та по игра чу за пар -
ти ју с бо ни фи ка ци јом две се -
кун де по по те зу.

Де се то го ди шњи Мар ко Ми -
ла но вић се на овом над ме та -
њу опро бао у кла си с мно го
ста ри јим игра чи ма, али је и
по ред то га оства рио за па жен
ре зул тат. У ду е ли ма са че тр -
на е сто го ди шња ци ма Мар ко
је у де вет пар ти ја осво јио шест
по е на и за слу жио брон за ну
ме да љу.

ПО КРА ЈИН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У ША ХУ

ТИ ТУ ЛЕ ЗА БРА ЋУ МИ ЛА НО ВИЋ

МЕ ЂУ НА РОД НИ РУ КО МЕТ НИ ТУР НИР

ПО БЕД НИЧ КИ ПЕ ХАР РА КО ВИ ЦИ

На ви ја чи Жен ског од бој ка шког
клу ба Ди на мо не ће по ле пом
пам ти ти 2018. го ди ну. Иа ко су
пан че вач ке „ла ви це” про ле тос
у сјај ном фи ни шу Су пер ли ге
ус пе ле да обез бе де оп ста нак,
но ва пр вен стве на тр ка за бо -
до ве у срп ској ели ти до не ла им
је мно го му ка.

У до са да шњем то ку шам пи -
о на та тим ко ји пред во ди тре -
нер Ни ко ла Јер ко вић оства рио
је не сла ван учи нак – пет на ест
по ра за из пет на ест утак ми ца.
По след њи меч у 2018. го ди ни
„ла ви це” су од и гра ле 28. де -
цем бра у Ста рој Па зо ви, где их
је до ма ће Је дин ство са вла да ло
с 3:0, по се то ви ма 25:17, 25:18
и 25:15.

По ред то га што су Па зов чан -
ке ове се зо не ме ђу нај ве ћим
фа во ри ти ма за осва ја ње тро -
фе ја и сва ка ко су бо љи тим од
Ди на ма, Пан чев ке су у овом

СМИ ЉА НИЋ НАЈ БО ЉИ У ВОЈ ВО ДИ НИ
По ред ве о ма до брих ре зул та та ко је оства ру ју

под ру ко вод ством свог тре не ра Бо ја на Јо ви чи -

ћа, ко шар ка ши Та ми ша су у сми рај про шле го -

ди не за ра ди ли и по је ди нач на при зна ња.

По ред плеј меј ке ра Алек сан дра Ил ки ћа, ко ји

је иза бран за нај бо љег спор ти сту на шег гра да,

ле по и зна чај но лич но при зна ње за слу жио је

и Иван Сми ља нић, сјај но кри ло пан че вач ког

ти ма.

На но во го ди шњем кок те лу ко ји је одр жан у

Но вом Са ду по пу лар ни Сми ља је про гла шен за

нај бо љег игра ча у Вој во ди ни у 2018. го ди ни.

Иван Сми ља нић је у про шлој се зо ни про сеч -

но оства ри вао учи нак од 15,4 по е на и 6,8 ско -

ко ва по утак ми ци.

Да му ка бу де ве ћа, глав ни
кон ку рен ти Ди на ма у бор би за
оп ста нак, Клек и Уб, три јум -
фо ва ли су над сво јим ри ва ли -
ма у пет на е стој рун ди шам пи -
о на та... Кле чан ке су по бе ди ле
су бо тич ки Спар так, а де вој ке
са Уба бе о град ски Пар ти зан.

Оба ти ма са да „бе же” Ди на -
му чак че ти ри по бе де, па и они
нај ве ћи оп ти ми сти с мно го зеб -
ње иш че ку ју на ред не ду е ле у
Су пер ли ги.

Тр ка за бо до ве у срп ској од -
бој ка шкој ели ти на ста вља се већ
у су бо ту, 12. ја ну а ра. „Ла ви це” у

Ха ли спор то ва на Стре ли шту
до че ку ју фа во ри та, Же ле зни чар
из Лај ков ца. Без об зи ра на тре -
нут но ста ње на та бе ли, уко ли ко
же ли да и у на ред ној се зо ни
игра у дру штву нај бо љих, Ди -
на мо у овом ме чу мо ра да три -
јум фу је и та ко ухва ти ка кав-та -
кав при кљу чак с ри ва ли ма.

Утак ми ца по чи ње у 19 са ти.

ме чу би ле осла бље не због од -
су ства глав ног по ен те ра Са ре
Па вло вић.

ТАБЕЛА СУПЕРЛИГЕ

1. ВИЗУРА 15 11 4 38:19 33

2. Ц. ЗВЕЗДА 15 11 4 38:20 33

3. ЈЕДИНСТВО 15 11 4 35:19 33

4. ЖЕЛЕЗНИЧАР 15 11 4 36:20 30

5. ТЕНТ 15 8 7 32:29 24

6. СПАРТАК 15 8 7 29:29 23

7. ПАРТИЗАН 15 7 8 30:28 23

8. КЛЕК 15 4 11 18:37 13

9. УБ 15 4 11 15:37 11

10. ДИНАМО 15 0 15 12:45 2

Стране припремио

Александар
Живковић

Крајем прошле године, тач-
није 22. и 23. децембра, у на-
шем граду је одржан први ру-
кометни турнир за дечаке ро-
ђене 2004. године, који је ор-
ганизовала Рукометна акаде-
мија Динамо. Учествовали су
Вировитица из Хрватске, Би-
јељина из Републике Српске,
као и клубови из наше земље:
Војводина, Раковица, Студент-
ски град, Синђелић и дома-
ћи Динамо.

Током два дана одличних
рукометних представа љуби-
тељи игре с лепљивом лоп-
том могли су да се увере да
овај спорт у Србији, а првен-
ствено у Панчеву, има будућ-
ност. Победнички пехар су
заслужили дечаци из Рако-
вице, који су у финалу побе-
дили Студентски град, а за
треће место су се надметали
Војводина и Динамо. Овог пу-
та бољи су били дечаци из
Новог Сада.

Утисци свих учесника су
одлични, а домаћини су до-
били само речи хвале за ор-
ганизацију турнира. Остваре-
но је много нових контаката,
па се већ планира да на овом
турниру учествују по две ге-
нерације дечака. Организато-
ри су захвалили свима који
су омогућили да турнир про-

текне у најбољем реду, али
позвали су све људе добре во-
ље и љубитеље спорта да им
се придруже, како би догоди-
не ово такмичење постало тра-
диционално, али и подигну-
то на виши ниво.

Утакмице другог дана оди-
гране су у Хали спортова на

Стрелишту, која је реновира-
на у оквиру IN TER REG IPA
програма прекограничне са-
радње Румуније и Србије и
пројекта „Енергетска ефика-
сност – предуслов за бољу жи-
вотну средину у прекогранич-
ном региону Румунија–Срби-
ја”. Енергетском санацијом и
реконструкцијом термома-
шинских инсталација Хале
спортова унапређени су усло-
ви за њене кориснике – спор-
тисте и обезбеђен комфор за
гледаоце.



бо ти ћем и Сто ја ном Ра да но ви -
ћем на че лу, за јед но са ше фом
струч ног шта ба Ива ном Пет ко -
ви ћем, од ра ди ла је од ли чан по -

сао у пре ла зном ро ку, Ди на мо
су по ја ча ли ис ку сни, про ве ре -
ни игра чи. И кре ну ло је...

Пред „жу то-цр ни ма” ре дом
су па да ли Ру дар из Ко стол ца,
бе о град ски Оби лић, Цр ве на зве -

зда, Сло га, Ша мот, Ки кин да,
су бо тич ки Спар так, Но ви Па -
зар, Ме та ло пла сти ка, Мо кра
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шће на Олим пиј ским игра ма
у То ки ју. На рав но, нај бо ља
спор тист ки ња Пан че ва у 2018.
го ди ни је сјај на пли ва чи ца Ди -

на ма Ања Цре вар. Бра во, де -
вој ко, сва ка част!

Он је пр ви плеј меј кер Ко -
шар ка шког клу ба Та миш, ко -
лек ти ва ко ји и у овој се зо ни
бе ле жи сјај не ре зул та те и на
до бром је пу ту да се по но во
пла си ра у Су пер ли гу Ср би је.
Овај мо мак тре нут но има учи -
нак од 10,9 по е на, 3,9 ско ко ва
и 4,7 аси стен ци ја по ме чу и
са свим си гур но пред ста вља бу -
дућ ност срп ске ко шар ке. Да,
нај бо љи спор ти ста Пан че ва је
Алек сан дар Ил кић. Овај мо -
мак је ро ђен 5. фе бру а ра у на -

шем гра ду, а пр ве ко шар ка -
шке ко ра ке на пра вио је у КК-
у Крис-крос. Сво је ко шар ка -
шко уса вр ша ва ње на ста вио је
у Пар ти за ну, а се ни ор ску ка -
ри је ру је за по чео у Та ми шу

Мар ко Спа сов 
нај у спе шни ји тре нер

Ми ња Бо јо вић и 
Сте фан Ми хај лов 
нај бо љи ју ни о ри

Већ по тра ди ци ји, ко ја тра је
пу не че ти ри де це ни је, Спорт -
ски са вез на шег гра да је 21. де -
цем бра иза брао и про гла сио
нај бо ље по је дин це и ко лек ти -
ве ко ји су обе ле жи ли са да већ
про те клу го ди ну. Ова ле па ма -
ни фе ста ци ја одр жа на је у Кул -
тур ном цен тру, а ме ђу број ним
го сти ма био је и олим пиј ски
шам пи он у рва њу, пред сед ник
Спорт ског са ве за Ср би је Да вор
Ште фа нек.

Све ча ност је по че ла хим ном
Ре пу бли ке Ср би је, ко ју је от -
пе ва ла Ели за бе та Ја ги ца, уче -
ни ца Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”. Ор га ни за то ри ма ни -
фе ста ци је по себ но су за хва ли -
ли тој уста но ви, ко ју пред во ди
ди рек тор ка Сне жа на Ђо кић, јер
све ове го ди не улеп ша ва пра -
зник спор та у на шем гра ду, а
по том су све при сут не по здра -
ви ли до ма ћи ни, пр ви чо век
Спорт ског са ве за Пан че ва Сло -
бо дан Би те вић и гра до на чел -
ник Са ша Па влов.

Про шла го ди на је би ла ве о -
ма успе шна за пан че вач ки
спорт, па жи ри Спорт ског са -

ве за Пан че ва ни је имао ни ма -
ло лак за да так да ода бе ре нај -
бо ље по је дин це.

Ипак, јед на де вој ка се свој -
ски по тру ди ла да 2018. про -
тек не у ње ном зна ку. Осво ји ла

је сре бр ну ме да љу на „Ме ди -
те ран ским игра ма” у Та ра го -
ни, од лич је истог сја ја за слу -

жи ла је и на Олим пи ја ди мла -
дих у Бу е нос Ај ре су, а оства -
ри ла је и нор му за Свет ско пр -
вен ство, ко је ће ове го ди не би -
ти одр жа но у Ју жној Ко ре ји, и
је дан је од кан ди да та за уче -

2015. го ди не. Од та да је овај
ко лек тив три пу та уче ство вао
у Су пер ли ги. У до са да шњој ка -
ри је ри Алек сан дар Ил кић је

осво јио два ју ни ор ска Пр вен -
ства Ср би је, а 2014. го ди не
про гла шен је за нај бо љег игра -
ча за вр шног тур ни ра. Сва ка
част, мај сто ре!

Про шла, 2018. го ди на оста -
ће злат ним сло ви ма упи са на у
исто ри ји пан че вач ког спор та и
по њи ма. У ле пом све тлу су се
ру ко ме та ши Ди на ма пред ста -
ви ли и европ ским љу би те љи -
ма игре с ле пљи вом лоп том.
Хра бро су се су прот ста ви ли ру -
ко мет ним ги ган ти ма у СЕ ХА
ли ги, а за хва љу ју ћи Ди на му у
на шем гра ду је го сто вао и пр -

вак Ста рог кон ти нен та, скоп -
ски Вар дар...

А он да је с је се ни стар то ва ла
но ва пр вен стве на тр ка за бо до -
ве у Су пер ли ги Ср би је. Агил на
упра ва клу ба, с Да ни је лом Су -

ПРО ГЛА ШЕ ЊЕ НАЈ БО ЉИХ СПОР ТИ СТА

ЛЕТО ОБЕЛЕЖИЛИ АЊА ЦРЕ ВАР, АЛЕК САН ДАР

Стране припремио

Александар
Живковић

го ра, Пар ти зан, па опет Ру дар
и Оби лић. Три на ест утак ми ца
– три на ест по бе да! Ни ко ме у
срп ском ру ко ме ту то ни је по -
шло за ру ком. Ни ко ме, осим
че ти ко ју пред во ди ка пи тен
Бран ко Ра да но вић! Да кле, за
нај бо љи спорт ски ко лек тив у
2018. про гла шен је Ру ко мет ни
клуб Ди на мо.

До брих ре зул та та на ших
спор ти ста не би би ло без од -
лич них тре не ра и њи хо вог за -
ла га ња. Овог пу та је при зна ње
на ме ње но нај бо љем тре не ру у
на шем гра ду за слу же но оти шло
у ру ке Мар ка Спа со ва, ду го го -
ди шњег тре не ра Ање Цре вар.

За нај бо љу ју ни ор ку у на шем
гра ду про гла ше на је чла ни ца
Те квон до клу ба Ко ло се ум Ми -
ња Бо јо вић. Она је осво ји ла
брон за ну ме да љу на Пр вен ству
Бал ка на у Ру му ни ји, у ка те го -
ри ји до 63 кг, пр ва ки ња је Вој -
во ди не и осва јач ме да ља с др -
жав них шам пи о на та. Та ко ђе,
Ми ња је ре дов на уче сни ца так -
ми че ња у окви ру европ ске и
свет ске те квон до асо ци ја ци је.

Ти ту лу нај бо љег ју ни о ра Пан -
че ва, дру гу го ди ну за ре дом,
осво јио је Сте фан Ми хај лов,
ко ји је не дав но из Атлет ског

клу ба Ди на мо пре шао у бе о -
град ски АК Пар ти зан 1945. Сте -
фан је стан дард ни ре пре зен та -

ти вац на ше зе мље. Шам пи он
је др жа ве у тр ци на 100 м, ви -
це шам пи он Ср би је на 60 м и

Наша најбоља спортисткиња – Ања Цревар

Најбољи панчевачки кадети

Лидер Суперлиге – РК Динамо

Марко Милановић и Давор Штефанек

„Муња” пролеће кроз циљ – Стефан Михајлов



СПОРТ
Петак, 11. јануар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

27

200 м, по бед ник „Ср би ја опе -
на” у над ме та њу на 60 м, осва -
јач брон за не ме да ље на Бал -
кан ском пр вен ству у Тур ској у
шта фе ти 4 x 100 м и је ди ни
атле ти чар у Ср би ји ко ји је у

сво јој ка те го ри ји оства рио нор -
му за Европ ско пр вен ство на
100 м у Ма ђар ској. Би ла је то
го ди на из сно ва за овог сјај ног
мом ка, али до бре ре зул та те од
ње га тек тре ба оче ки ва ти.

У кон ку рен ци ји ка де та при -
зна ње је за слу жио ка ра ти ста

Ди на ма Дар ко Спа сков ски. Овај
мо мак је ро ђен 2002. го ди не,
ка дет ски је ре пре зен та ти вац Ср -
би је и је дан од нај пер спек тив -
ни јих бо ра ца у зе мљи. Про шле
го ди не је по стао ви це шам пи он

Ни на Ча вић из Основ не шко ле
„Ми ро слав Ан тић”, др жав не
пр ва ки ње у фут са лу, а че сто су
бо је сво је шко ле бра ни ле и у
дру гим спор то ви ма.

Нај бо ља основ на шко ла је ОШ
„До си теј Об ра до вић” из Омо -
љи це, а у кон ку рен ци ји сред -

њих шко ла при зна ње је при па -
ло Ме ди цин ској шко ли „Сте ви -
ца Јо ва но вић” из Пан че ва.

При зна ње на ме ње но нај бо -
љем про фе со ру за слу жио је
Дра ган Ра до са вље вић из ОШ
„Ми ро слав Ан тић”, ко ји је у
про шлој го ди ни, као во ђа ви -
ше еки па сво је шко ле, осва јао
ме да ље на школ ским над ме -
та њи ма свих ни воа. На кра ју,
на гра ду за нај у спе шни јег ди -
рек то ра шко ле за слу жио је

Евро пе у ка те го ри ји до 57 кг, а
осво јио је и брон за но од лич је
на Бал кан ском шам пи о на ту за
ју ни о ре иа ко је још увек ка дет.

Нај бо ља ка дет ки ња у на шем
гра ду у 2018. го ди ни би ла је

атле ти чар ка Ди на ма Ми о на Бр -
кић. Она је шам пи он ка Ср би је
у тр ци на 5.000 м у ју ни ор ској
кон ку рен ци ји, јед на је од нај -
бо љих уче ни ца Гим на зи је „Урош
Пре дић”, с про се ком 5,00, и од
ње се у на ред ном пе ри о ду мо гу
оче ки ва ти још бо љи ре зул та ти.

Чла ни ца Ка ра те клу ба Мла -
дост Са ра Жу нић иза бра на је
за нај у спе шни ју пи о нир ку на -
шег гра да. Ова де вој чи ца тре -
ни ра ка ра те пет го ди на, а осво -
ји ла је три ме да ље на бал кан -

ским пр вен стви ма и чак де сет
тро фе ја на др жав ним шам пи -
о на ти ма. Са ра је и ак ту ел на
пр ва ки ња Бал ка на у бор ба ма у
кон ку рен ци ји де вој чи ца ро ђе -
них 2006. го ди не.

При зна ње на ме ње но нај бо -
љем пи о ни ру за слу жио је сјај -
ни ша хи ста ШК-а „Све то зар
Гли го рић Гли га” Мар ко Ми ла -
но вић. Овај фе но ме нал ни де -
чак је стал ни члан ша хов ске
ка дет ске ре пре зен та ци је Ср би -
је, а у 2018. го ди ни по стао је
пр ви осва јач свих пет зва нич -
них пр вен ста ва на ше зе мље по
ди сци пли на ма. По бед ник је и
Школ ског пр вен ства Ср би је.

Ти ту лу нај бо љег ве те ра на по -
нео је не при ко сно ве ни Слав ко
Ста ни шић, члан Џу до клу ба

Ди на мо, ко ји је у 2018. по стао
шам пи он све та у сво јој кон ку -
рен ци ји, а за нај бо љег спорт -

ског рад ни ка иза бра на је Би -
ља на Ми оч, рад ник Град ске
упра ве Пан че во.

Спорт ски са вез Пан че ва је и
овог пу та до де лио при зна ња
сво јим чла ни ца ма ко је су про -
сла ви ле ју би лар не ро ђен да не.
Два ко лек ти ва су обе ле жи ла
се дам де це ни ја по сто ја ња, а то
су Ру ко мет ни клуб Ди на мо и
Фуд бал ски клуб Сло га из Ба -
нат ског Но вог Се ла. На гра де
су за слу жи ли и че тр де се то го -
ди шња ци – Од бој ка шки клуб
Бо рац из Стар че ва и Клуб ди -
за ча те го ва Ди на мо.

Као и сва ке го ди не, про гла -
ше ни су и нај бо љи у ка те го ри -
ји школ ског спор та.

За нај у спе шни јег уче ни ка
иза бран је Иван Бо жа нић из
Гим на зи је „Урош Пре дић”, ко -
ји је осво јио злат ну ме да љу у
тр ци на 400 м на ре пу блич ком
школ ском так ми че њу, али и на

Школ ској олим пи ја ди Вој во -
ди не. У жен ској кон ку рен ци ји
на гра ђе не су се стре Ми на и

ГРА ДА ЗА 2018. ГО ДИ НУ

ИЛ КИ Ћ И РУ КО МЕ ТА ШИ ДИ НА МА

Плејмејкер за будућност – Александар Илкић

Лауреати

Профа и ученици

Градска управа

Ми ло сав Уро ше вић, пр ви
човек ОШ „Го це Дел чев” из
Ја бу ке.

Би ла је то још јед на сјај на
ма ни фе ста ци ја у ор га ни за ци -

ји Спорт ског са ве за на шег гра -
да, ко ју су сво јим уме ћем улеп -
ша ли и уче ни ци Му зич ке шко -

ле „Јо ван Бан дур” Са ња Чу ка -
но вић, Ан дреј Ми тев ски, Ду -
шан Па ско ски, Ни ко ла Сто ји -

нов, Бра ни слав Лу да јић и већ
по ме ну та Ели за бе та Ја ги ца.

На ма на кра ју је ди но пре о -
ста је да још јед ном че сти та мо
свим до бит ни ци ма на гра да, а
да сви ма они ма ко ји ма су при -
зна ња овог пу та из ма кла у го -
ди ни ко јој бро ји мо пр ве да не
има ју ви ше успе ха на спорт -
ским те ре ни ма. 

Клинци који обећавају

Јубиларци

Прави тандем – Марко и Ања

Миња у акцији
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Је ле на По по вић,
офис ме на џер:

     – Пла ни рам да
про ве дем ви кенд с
де цом, да ис ко ри -
сти мо рас пуст у
шет њи и игра њу на
сне гу, а уве че у гле -
да њу по ро дич них
фил мо ва.

Алек са Илић, глу мац:

     – Ви кенд ћу про ве сти
у По зо ри шту мла дих у Но -
вом Са ду, ра де ћи на но -
вој пред ста ви. Сло бод но
вре ме углав ном ко ри стим
за му зи ку, та ко да ћу на -
кон про бе у по зо ри шту
ра ди ти на свом му зич ком
про јек ту. Уве че ћу се ве -
ро ват но про во ди ти по
див ном Но вом Са ду.

Ми ли ца Ми лин ко вић,
уче ни ца:

     – Вре ме ћу про ве сти
у Де ли блат ској пе шча ри,
тач ни је на Чар да ку. Та мо
ћу тре ни ра ти с дру штвом
из Атлет ског клу ба „Ди -
на мо”. По ред дру же ња и
за ба ве, на дам се да ће
оста ти ма ло вре ме на и
за уче ње и цр та ње.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Природа и дарови
Дарови природе могу бити:

    леп глас,

    осунчано лице,

    насмејани поглед,

    плућа пуна кисеоника и глава здравих мисли...

    Али тек понекад понешто падне с неба.

    Већина доброг и позитивног се стиче.

    И пошто стекнеш, мораш да знаш да сачуваш.

Наличје и лице
Ходати усправно.

    Чак и кад те ветрови повијају.

    И пошто те оборе – устати.

    Наставити даље, с тим искуством подизања.

    Свака појавност има и наличје и лице.

    Леђа и фронт.

    Важно је не поставити се контра најближих.

    Самим тиме се и окренути од себе.

Степеници свакодневице
Дешава се да се саплетеш.

    Али и да те спотакну.

    Човек мора бити спреман на све.

    А то је ствар тренинга.

    Менталног и духовног. Свакодневног.

    Ако жели да савладава степенике.

    Различите величине и другачијег обима.

    Али исте структуре – живототворне.

Пр вен ство др жа ве у 
кро су – до га ђај го ди не

Мно го пла но ва за на ред ну
се зо ну

Ре дов на сед ни ца Управ ног од бо ра Атлет -
ског са ве за Ср би је одр жа на је у пе так,
28. де цем бра, у про сто ри ја ма атлет ске
дво ра не на Ба њи ци.

У при су ству чла но ва нај ви шег те ла
АСС-а про гла ше ни су нај бо љи атле ти -
ча ри по свим ка те го ри ја ма, ор га ни за -
тор и клуб у 2018. го ди ни. При хва ће ни
су про грам и кри те ри јум на ци о нал них
се лек ци ја за на ред ни пе ри од, а усво јен
је пред лог фи нан сиј ског пла на и пла на
јав них на бав ки АСС-а за 2019. го ди ну.

Та ко ђе, до не те су ва жне од лу ке пре -
ма ко ји ма су иза бра ни нај у спе шни ји по -
је дин ци и клу бо ви у про шлој го ди ни.

Нај бо ља атле ти чар ка у се ни ор ској
кон ку рен ци ји је европ ска и свет ска шам -
пи он ка Ива на Шпа но вић, док је код
атле ти ча ра зва ње нај бо љег по нео Стра -
хи ња Јо ван че вић. Нај у спе шни ји атлет -
ски ко лек тив је АК Вој во ди на из Но вог
Са да, а при зна ње за нај бо љег ор га ни за -
то ра не ког атлет ског до га ђа ја у 2018.
го ди ни до био је АК Па но ни ја из на шег
гра да за ор га ни за ци ју Пр вен ства Ср би -
је у кро су. Тро феј „Про фе сор Алек сан -
дар Пе тро вић” би ће до де љен нај бо љем
атлет ском тре не ру за 2018. го ди ну, Го -
ра ну Об ра до ви ћу.

Све ча ност по во дом про гла ше ња нај -
бо љих атле ти ча ра би ће одр жа на у пр -
вом ово го ди шњем ме се цу.

ВЕ ЛИ КА НА ГРА ДА АТЛЕТ СКОГ СА ВЕ ЗА СР БИ ЈЕ

ПА НО НИ ЈА И ИВА НА ШПА НО ВИЋ
НАЈ БО ЉИ У 2018. ГО ДИ НИ

Дру гог да на но ве го ди не у про сто ри ја ма клу ба „Де вет ка”
одр жан је тур нир у би ли ја ру под на зи вом „Пан че во опен”.

Уче ство ва ла су 64 игра ча из го то во це ле Ср би је, а на сту -
пио је и гост из Ја па на Те ру хи ко Са ка мо то. Игра ло се с де вет
ку гли, до се дам, с на из ме нич ним бреј ком. Број ни по кло ни -
ци овог спор та мо гли су да ужи ва ју у фан та стич ним по те зи -
ма мај сто ра би ли ја ра, а нај бо љи су до би ли пе ха ре и нов ча не
на гра де.

Три јум фо вао је Алек са Пе цељ, Сте фан Ва си ље вић је за у -
зео дру го ме сто, а пе ха ре на ме ње не тре ће пла си ра ним так -
ми ча ри ма за слу жи ли су Ђор ђе Пе цељ и Зо ран Сви лар.

Су ди ја на тур ни ру би ла је Ми ли ца Бој ко вић, а овај зна ча -
јан до га ђај у би ли ја ру ор га ни зо ва ли су Јо ван Ти мо ти је вић и
Алек сан дар Фи ли по вић. А. Ж.

ВЕ ЛИ КИ ТУР НИР У БИ ЛИ ЈА РУ

ИГРА ЛА СЕ ДО БРА „ДЕ ВЕТ КА”

По је ди нач но Пр вен ство Вој во ди не у
атле ти ци одр жа но је у су бо ту, 5. ја ну а -
ра, у Но вом Са ду. Над ме та ли су се мла -
ђи ју ни о ри (атле ти чар ке и атле ти ча ри
до осам на ест го ди на), а у ве о ма ја кој
кон ку рен ци ји за па жен успех оства рио
је и АК Та миш, ко ји је на нај бо љи на -
чин ре пре зен то вао град Пан че во – три
атле ти чар ке осво ји ле су две ме да ље!

У јед ној од нај а трак тив ни јих, али и
тех нич ки нај зах тев ни јих атлет ских ди -
сци пли на, тро ско ку, ви ђе но је из у зет но
уз бу дљи во и не из ве сно так ми че ње у
свих шест се ри ја.

На свом пр вом уче шћу на пр вен стви -
ма по кра ји не атле ти чар ка Та ми ша Ања
Ма рић, сјај ном се ри јом тро ско ка (8,94
м), сти гла је до ти ту ле ви це шам пи он ке.

Тре ба на по ме ну ти да Ања Ма рић има
са мо три на ест го ди на и да се над ме та -
ла са че ти ри го ди не ста ри јим ри вал ка -
ма, као и то да се тро ско ком ба ви тек
три ме се ца.

Брон за ну ме да љу за Та миш осво ји ла
је Ми ли ца Кне же вић (8,08 м), па је та -
ко за ра ди ла сво је пр во од лич је с ве ли -
ких так ми че ња. Ми ли ца се та ко ђе над -
ме та ла с ри вал ка ма три го ди не ста ри -
јим од се бе.

Тре ћа пред став ни ца АК-а Та миш, Са -
ња Ма рић, у тр ци на 60 м има ла је тех -
нич ку гре шку на стар ту и ни је ус пе ла
да се до мог не фи на ла.

Пр вен ством Вој во ди не је зва нич но
отво ре на зим ска дво ран ска се зо на у 2019.
го ди ни. Пи о ни ри АК-а Та миш у не дељу,

13. ја ну а ра, уче ство ва ће на Отво ре ном
пр вен ству Бе о гра да. А. Ж.

ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У АТЛЕ ТИ ЦИ

ТРИ ТАК МИ ЧАР КЕ – ДВЕ МЕ ДА ЉЕ

Ово при зна ње је ве ли ка част ка ко за
АК Па но ни ју, ко ји је то ве ли ко по ве ре -
ње сте као ра дом и за ла га њем за са мо
го ди ну да на по сто ја ња, та ко и за Град
Пан че во и Спорт ски са вез на шег гра да,
ко ји су би ли су ор га ни за то ри те ве ли ке
спорт ске ма ни фе ста ци је.

Агил на упра ва АК-а Па но ни ја и у
овој го ди ни пла ни ра ор га ни за ци ју кро -
са на истом те ре ну, ко ји би та ко по стао
и тра ди ци о нал на спорт ска ма ни фе ста -
ци ја Гра да Пан че ва. По ред то га, у пла -
ну је ор га ни за ци ја још јед ног ве ли ког
атлет ског так ми че ња у 2019. го ди ни.

Под се ћа мо, по бед ни ци др жав ног кро -
са 2018. у Пан че ву би ли су Оли ве ра
Јев тић и Ел зан Би бић, ко ји је из Пан -
че ва оти шао на бал кан ски шам пи о нат,

а по том је на Европ ском пр вен ству у
кро су осво јио брон за ну ме да љу.

Струч ња ци из Атлет ског са ве за Ср би је
већ су да ли пре по ру ку да Па но ни ја бу де
кан ди дат и за ор га ни за ци ју Бал кан ског
пр вен ства у кро су, што би за наш град и
др жа ву има ло још ве ћи зна чај.

По ред свих ових но во сти, а по сле пре -
ла зног ро ка, ко ји је окон чан у де цем бру,
АК Па но ни ја је, од мах иза Пар ти за на и
Цр ве не зве зде, за у зе ла тре ће ме сто, а у
ре до ве клу ба из на шег гра да пре шло је
пет на ест ве о ма успе шних атле ти ча ра.
Та ко су пан че вач ки „па нон ци” на нај -
леп ши на чин за о кру жи ли ве о ма успе -
шну го ди ну, а атле ти чар ке и атле ти ча ри
већ се вред но при пре ма ју за на ред ну се -
зо ну. А. Живковић


