
При ли ком дру гог хап ше ња при пад -
ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих по -
сло ва, Упра ве кри ми на ли стич ке по -
ли ци је и Слу жбе за бор бу про тив ор -
га ни зо ва ног кри ми на ла ухап си ли су
Л. Г. (1996) из Бе о гра да, због по сто ја -
ња осно ва сум ње да је из вр шио кри -
вич но де ло нео вла шће на про из вод ња
и ста вља ње у про мет опој них дро га.

При ли ком пре тре са ста на и дру гих
про сто ри ја ко је осум њи че ни ко ри сти
про на ђе но је око 350 гра ма „скан ка”.
И он је по сле 48 са ти ко је је про вео у
при тво ру при ве ден у јед но од ту жи -
ла шта ва у Бе о гра ду.

У За је ча ру је ли шен сло бо де и при -
тво рен Б. Л. (1973). И ње му је ста -
вље но на те рет да је по чи нио кри вич -
но де ло нео вла шће на про из вод ња и
ста вља ње у про мет опој них дро га. Код
ње га су по ли цај ци то ком пре тре са
про на шли 343 та бле те „ек ста зи ја”.

Ухап ше на су и два ли ца у Кру шев -
цу, ро ђе на 1979. и 1980. го ди не. Утвр -
ђе но је да је је дан од њих др жао ве ћу
ко ли чи ну ма ри ху а не у ку ћи, ра ди да -
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Осум њи че ном је од ре ђе но
за др жа ва ње до 48 са ти

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра -
шњих по сло ва у Пан че ву ухап си ли су
Н. С. (1991) због по сто ја ња осно ва
сум ње да је из вр шио кри вич но де ло
нео вла шће на про из вод ња и ста вља -
ње у про мет опој них дро га. Он је
осум њи чен да је јед ном му шкар цу
про дао два па ке та са око 100 гра ма
ма ри ху а не и је дан па кет с 55 гра ма
ам фе та ми на.

Осум њи че ном је од ре ђе но за др жа -
ва ње до 48 са ти, на кон че га ће уз кри -
вич ну при ја ву би ти при ве ден Ви шем
јав ном ту жи ла штву у Пан че ву.

По ли ци ја је из ве ла ово хап ше ње у
са рад њи с над ле жним ту жи ла штви -

ма, у ви ше одво је них ак ци ја ши ром
Ср би је, с ци љем су зби ја ња тр го ви не
нар ко ти ци ма. Де сет осо ба је ли ше -
но сло бо де, док су про тив још пет
под не те кри вич не при ја ве у ре дов -
ном по ступ ку. Од у зе то је 16,7 ки ло -
гра ма ма ри ху а не, 356 та бле та 
„ек ста зи ја” и ма ња ко ли чи на 
ам фе та ми на.

Ме ђу ухап ше ни ма је Ужи ча нин, ро -
ђен 1959. го ди не. Он је при ве ден због
по сто ја ња осно ва сум ње да је по чи -
нио кри вич но де ло про из вод ња и ста -
вља ње у про мет опој них дро га, с об -
зи ром на то да је то ком пре тре са ње -
го вог ста на и дру гих про сто ри ја от -
кри ве но 15,6 ки ло гра ма ма ри ху а не.

Он је од мах при ве ден у дво днев ни
при твор, а на кон то га и у Ви ше јав но
ту жи ла штво у Ужи цу.

АК ЦИ ЈА ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

ХАП ШЕ ЊЕ ЗБОГ ПРО ДА ЈЕ НАРКОТИКА

ље про да је. Та дро га је би ла спа ко ва -
на у ко фе ру, у PVC ке са ма и те гла -
ма, спрем на за да љу про да ју дру гим
ли ци ма.

Под се ћа мо, ми ни стар здра вља Лон -
чар је ле тос на ја вио да ће тра жи ти
ве ће и стро же ка зне за ко ри сни ке дро -
га и нар ко-ди ле ре. Ре као је и да ће се
по чев од сеп тем бра у шко ла ма одр -
жа ва ти отво ре не три би не за де цу и
ро ди те ље о штет но сти нар ко ти ка.

Он је из ја вио да ће су ди је би ти у
оба ве зи да свим за ви сни ци ма од дро -
ге, по ред из ри ца ња ка зни, од ре ђу ју
и оба ве зан од ла зак на ле че ње. Ре као
је и да ће сва ка шко ла мо ра ти да
има свог по ли цај ца, а да ће ђа ци и
њи хо ви ро ди те љи до би ти упит ник
ко ји ће мо ра ти да по пу не. Из ње га
ће се ви де ти на ка квом је ни воу њи -
хо во зна ње о нар ко ти ци ма и шта би
још тре ба ло по пра ви ти у слу ча ју да
ни је до вољ но.

Лон чар је на ја вио и да ће де ца про -
ла зи ти кроз еду ка ци је.

М. Глигорић
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Знање језика отвара 
могућности и перспективе
» страна 4

Победа – црно 
на бело!
» страна 27

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА

У Заводу „Панчевац” 
уверења само 1.700 динара
Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују ору-
жне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за др-
жање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од три године од
дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2019. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и но-
шење оружја.

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

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

ГОДОВИГОДОВИ

ПРАЗНИЧНО РАДНО
ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ

Понедељак, 31. децембар, од 8 до
13 сати.

Уторак и среда, 1. и 2. јануар – 
нерадни дани.

Четвртак и петак, 3. и 4. јануар,
од 8 до 13 сати.

Понедељак, 7. јануар – нерадни
дан.

Уторак, 8. јануар, од 8 до 18 сати.

Извор: www.mup.gov.rs
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Снимио Милан Шупица

Петак, 14. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Тре ну ци сре ће
Де ша ва ло ми се ви ше пу та да схва тим ка ко ни шта ни је не мо -
гу ће. Би ле то ле пе ства ри, или не ке без ве зне си ту а ци је, за ко -
је по ми слиш: ма, дај, не ма шан се да се то до го ди. И он да, не -
ким чу дом, на ђеш се пред крај њим ре зул та том и знаш да све
мо же до ћи у об зир.

Пре ско ро де сет го ди на пр ви пут сам чу ла сјај ну вер зи ју пе -
сме „Афри ка” гру пе „То то”, у из во ђе њу сло ве нач ког хо ра „Per-
petuum Jazzile”. Хор чи ни ско ро пе де се то ро љу ди, ко ји сво -
јим гла со ви ма, по ред во кал них де о ни ца, про из во де ме ло ди ју,
па зву чи као да слу ша те цео му зич ки ан самбл. На кон из во ђе -
ња ове ну ме ре, ко ја је по ста ла пла не тар но по пу лар на, усле -
ди ле су об ра де ве ли ких хи то ва, што је до при не ло да по ста ну
јед на од нај ве ћих свет ских сен за ци ја у обла сти хор ског пе ва -
ња. Ка да сам по че ла да их слу шам, ми сли ла сам да, иа ко је
Сло ве ни ја бли зу, не ма шан се да ће они до ћи у Ср би ју ско ро, а
ни да ћу има ти при ли ку да их слу шам ужи во. Ка ко су го ди не
про ла зи ле, с вре ме на на вре ме сам се вра ћа ла њи хо вим из во -
ђе њи ма ко ја се мо гу на ћи на мре жи „Ју тјуб”. Увек ка да ми
по не ста не мо ти ва ци је, или пре ста нем да ве ру јем у љу де, во -
лим да по гле дам не што што љу ди ра де за јед но тим ски, а по -
себ но ка да је умет ност у пи та њу, јер он да све до би је не ку до -
дат но леп шу ди мен зи ју. Прет по ста вљам да у та ко ве ли ким
гру па ма си гур но има и не згод них тре нут ка, пре пир ки и не су -
гла си ца, али да би та ко зву ча ли, мо ра ју да бу ду тим. И да он -
да ка да је то нео п ход но, бу ду као је дан.

На кон це ле де це ни је осва ну ла је ре кла ма да ће „Perpetuum
Jazzile” го сто ва ти у Бе о гра ду. Искре но, ни сам мо гла да ве ру -
јем да је шан са да их чу јем по ста ла ре ал на. Ре кла сам сво јим
при ја те љи ма да ако ми је због не чег дра го што се ба вим но -
ви нар ством, упра во је то што имам мо гућ ност да по се тим
број на кул тур на де ша ва ња и на хра ним сво ју ду шу. Ус пе ла сам
да обез бе дим кар ту за кон церт и – оти шла сам. Ка да су иза -
шли на сце ну и по че ли да пе ва ју, осе ти ла сам сре ћу као да
сам ма ло де те. Слу ша ла сам мно го му зи ча ра, до ма ћих и стра -
них, раз го ва ра ла с мно ги ма. Ве руј те, не ки од њих су озбиљ не
свет ске зве зде. Ме ни су пред овим хо ром за су зи ле очи. То ли -
ко та лен та. Сва ка де о ни ца у ко јој је не ко пе вао со ло, зву ча ла
је као ма ги ја, а за јед но... То је тек ни во ко ји не мо гу да об ја -
сним. За хвал на сам уни вер зу му што је не ка да по сла та по ру ка
ко нач но усли ше на. То ме је по но во уве ри ло да ни шта ни је
не мо гу ће и да се све де ша ва он да ка да је за то пра во вре ме.

* * *

Мо ја оми ље на књи га зо ве се „До плер”, а на пи сао ју је Нор ве -
жа нин Ер ленд Лу. Не где у исто вре ме ка да сам от кри ла сло -
ве нач ки хор, дру га ри ца ми је да ла ову књи гу да чи там. По ку -
ша ва ла сам не ко ли ко пу та, али ме је, због то тал но дру га чи јег
сти ла пи са ња од оног на шта сам би ла на ви кла, од би ја ла да
на ста вим. У јед ном тре нут ку сам са мо по че ла да је чи там и
ни сам је ис пу сти ла из ру ку. То је јед на од оних књи га ко је
про чи таш, али се стал но кроз се ћа ње вра ћаш не ким де ло ви -
ма и по ми њеш их као да се то за и ста не ко ме де си ло. Украт ко,
ра ди се о кри ти ци да на шњег дру штва и све му че му да нас про -
се чан чо век стре ми. Вр ло ду хо ви то опи сан је жи вот чо ве ка
ко ји, на иви ци нер вног сло ма, на пу шта по ро ди цу и ци ви ли -
за ци ју и од ла зи да жи ви сам у шу ми. Та мо му се до га ђа низ
ин те ре сант них си ту а ци ја, опи са них сјај ним мо но ло зи ма. Ве -
ро ва ли или не, Срп ско на род но по зо ри ште у Но вом Са ду по -
ста ви ло је ову пред ста ву, а ја сам, као пот пу ни обо жа ва лац
овог де ла, оти шла да је по гле дам. Пред ста ва је у пот пу но сти
оправ да ла мо ја оче ки ва ња, чак их је и пре ва зи шла. Још јед -
ном хва ла оно ме, ко год био, што је за слу жан за те ма ле тре -
нут ке сре ће ко ји за гре ју ду шу.

* * *

Ни шта ни је не мо гу ће. Бит но је са мо да же ли мо и да се за то
бо ри мо.

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.

„Пан че вац” је то ком сво је бур не исто -
ри је про шао кроз ви ше кри зних пе -
ри о да ка да је ма ло не до ста ја ло да бу -
де до ве де но у пи та ње из ла же ње
на ших но ви на. Је дан од њих по чео је
он да ка да је ло кал на власт, у ко јој је
до ми ни ра ла Со ци ја ли стич ка пар ти ја
Ср би је, хте ла да тран сфор ми ше

во ју Па вло ви ћу, ре пу блич ком ми ни -
стру за ин фор ми са ње. Ме ђу тим, ни је
вре де ло.

С об зи ром на то да су од ра ни је
слич не про бле ме има ли и за по сле ни
на РТВ Пан че ву, они су пре нас сту -
пи ли у штрајк, а то смо он да учи ни ли
и ми. На ше но ви не су у знак про те ста
иза шле на сма ње ном бро ју стра на, а
пред чи та о ци ма се по ја ви ло са мо не -
ко ли ко ин фор ма тив них ру бри ка, као
и чи ту ље и огла си.

Ме ђу тим, на јед ној од на ред них
сед ни ца Скуп шти не оп шти не од бор -
ни ци су се су о чи ли с ре ше но шћу чла -
но ва на ше ре дак ци је да ду жност в. д.
ди рек то ра оба вља Жи ва Гру бић (уме -
сто до та да шње ди рек тор ке и уред ни -
це Сло бо дан ке Ра ко њац), а да глав ни
уред ник бу де Ма ри ја Ан дрић.

Од бор ни ци Скуп шти не оп шти не од -
лу чи ли су да „Пан че вац” бу де јав но
пред у зе ће, а то је обра зло же но ис трај -
но шћу за по сле них у „Пан чев цу” у зах -

ИЗ СТА РОГ „ПАН ЧЕВ ЦА”

БУ РАН ПЕ РИ ОД ИЗ НА ШЕ ИСТО РИ ЈЕ

„Панчевац” се увек кроз историју самофинансирао

Локална власт је хтела да нас потчини

да нам вра ти ста тус дру штве ног пред -
у зе ћа, а да се из ре дова за по сле них
би ра ју ди рек тор и уред ник ко је би
Скуп шти на име но ва ла.

Али ова по ну да ни је ис ко ри шће на,
та ко да је по твр ђе на од лу ка о фор ми -
ра њу јав ног пред у зе ћа. На кра ју је све
окон ча но спо ра зу мом о пре ки ду
штрај ка, јер је обо стра но про це ње но
да би на ста вак об у ста ве ра да угро зио
из ла же ње ли ста.

Тако је завршена једна од највећих
криза у историји „Панчевца”. Нисмо
хте ли да попустимо пред захтевима
ло калне власти због тога што се „Пан -
че  вац” увек током своје историје са -
мо финансирао и није попут многих
дру гих гласила, добијао ни динар из
општинског буџета. Сматрали смо да
је то довољно да наш лист буде пот -
пу но самосталан и да задржи макси -
ма лан утицај на своју уређивачку
политику.

За историју нека остане забележено
да је чак и тада, у најтежем периоду
наше историје, међу нама било оних
којима је од тога шта мисли колектив
много важније било шта од нас хоће
локална власт. На сву срећу такви су
само привремено били на врху, али
смо их се отарасили.

М. Г.

„Пан че вац” из дру штве ног у јав но
пред у зе ће.

По во дом то га је одр жан са ста нак
из ме ђу пред став ни ка штрај кач ког од -
бо ра ко ји је фор ми ра ла ре дак ци ја
„Пан чев ца” и оп штин ских по ли ти ча -
ра из Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је.
Пред став ни ци на ше ре дак ци је та да су
зах те ва ли да се де бло ки ра жи ро ра -
чун „Пан чев ца” ка ко би се омо гу ћи ла
нор ма ли за ци ја по сло ва ња, као и по -
вла че ње од лу ке о пре тва ра њу „Пан -
чев ца” у јав но пред у зе ће, до ко нач не
суд ске од лу ке.

Ово је са мо део исто ри је „Пан чев -
ца”, о ко јем је мо гло да се чи та пре
два де сет че ти ри го ди не, у на шем ли -
сту број 3506, об ја вље ном 4. мар та
1994. го ди не. Да би смо се та да из бо -
ри ли за на ше пра во да бу де мо не за -
ви сни, бу ду ћи да смо од пр вог до по -
след њег ди на ра са ми за ра ђи ва ли, а од
ло кал не вла сти ни смо до би ја ли ни ди -
нар, обра ти ли смо се за по моћ Ми ли -

Насловна страна једног од
штрајкачких бројева

чев цу” пред ло же но је да Скуп шти на
оп шти не ста ви ван сна ге и по ни шти
од лу ку о фор ми ра њу јав ног пред у зе ћа,
а да наш лист на кон то га пред ло жи по
два кан ди да та за ду жно сти ди рек то ра
и глав ног уред ни ка „Пан чев ца”.

Ко нач но, на кон што је пот пи сан
спо ра зум из ме ђу штрај кач ког од бо ра
„Пан чев ца” и пред став ни ка Скуп шти -
не оп шти не, штрајк за по сле них у
„Пан чев цу” је пре ки нут. Ис ход је био
сле де ћи: „Пан че вац” је про гла шен за
јав но пред у зе ће, Скуп шти на оп шти -
не је усво ји ла наш ста тут и име но ва -
ла в. д. ди рек то ра пред у зе ћа, а из ре -
до ва за по сле них Управ ни од бор је
име но вао вр ши о ца ду жно сти глав ног
и од го вор ног уред ни ка.

Ова кав епи лог је ма ње од оног шта
су за по сле ни у „Пан чев цу” оче ки ва -
ли. Исти не ра ди, тре ба ре ћи да је у
јед ном пе ри о ду штрај ка по сто ја ло ре -
ше ње с ко јим су се са гла си ли на ши
осни ва чи: Оп шти на је би ла спрем на

те ву да Гру бић оста не в. д. ди рек то ра.
Али и по ред то га, још се ни је на зи рао
крај штрај ка. На та да одр жа ној сед ни -
ци Оп штин ског ве ћа син ди ка та и пред -
став ни ка штрај кач ког од бо ра у „Пан -

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Мирјана Марић



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 хематоло-
шко-биохемијској лабора-
торији те установе пацијен-

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

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

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

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

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

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Петак, 14. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ОВОГ ВИ КЕН ДА У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ

СВЕ ЧА НА АКА ДЕ МИ ЈА 
КУД-а „АБРА ШЕ ВИЋ”

Кон цер ти ће би ти
одр жа ни 15. и 16. 
де цем бра од 19.30

Кар те за пр во ве че
одав но рас про да те

„Над и гра ва ње” са 
ан сам блом „Ви ла” 
из Но вог Са да

Љу би те љи фол кло ра већ су на -
ви кли да кра јем го ди не има ју
мно го при ли ка да на ра зним
ло ка ци ја ма у гра ду ужи ва ју у
нај леп шим тра ди ци о нал ним
пе сма ма и игра ма из на ших и
окол них кра је ва.

Та ко је и овог де цем бра, а
до га ђај ко ји се не про пу шта,
сва ка ко је све ча на ака де ми ја
Кул тур но-умет нич ког дру штва
„Абра ше вић”, ко ја ће би ти одр -
жа на у су бо ту и не де љу, 15. и
16. де цем бра, од 19.30, у дво -
ра ни Кул тур ног цен тра.

Од па чи ћа до рекреативаца
Пре ма ре чи ма Ле ле Стој нов,
пред сед ни це тог дру штва, пу -
бли ка ће то ком дво днев ног про -
гра ма има ти при ли ку да по -
гле да шта су све гру пе „Абра -
ше ви ћа”, од па чи ћа до ре кре -
ати ваца, ра ди ле то ком про те -
клих два на ест ме се ци.

– Ве ли ко смо дру штво и вред -
но ра ди мо це ле го ди не, па је
не мо гу ће да то ком са мо јед не
ве че ри при ка же мо пу бли ци све
оно што би смо же ле ли. За то
смо од про шле го ди не све ча ну

ака де ми ју по де ли ли на два да -
на. У пр вом по ка зу је мо на шим
су гра ђа ни ма ка ко из гле да на -
ша умет нич ка ку ћа у це ло сти.
Та да на кон цер ту пред ста вља -
мо све на ше гру пе, од нај мла -
ђих до нај ста ри јих, и ре зи ми -
ра мо це лу про те клу го ди ну.
При ча мо о то ме шта смо све
ра ди ли, ку да смо пу то ва ли и
за хва ли мо сви ма они ма ко ји
су би ли уз нас, а све то, на рав -
но, из ме ђу ко ре о гра фи ја у из -
вед би свих деч јих гру па, ре -
кре а ти ва ца, пр вог ан сам бла и
на шег ор ке стра – об ја сни ла је
Ле ла Стој нов.

Вр хун ска умет ност
О то ме ко ли ко ин те ре со ва ње
вла да за на сту пе „Абра ше ви -
ћа”, све до чи чи ње ни ца да су
кар те за пр во ве че одав но рас -

про да те, док је за кон церт у не -
де љу, 16. де цем бра, у тре нут ку
на стан ка овог тек ста, оста ла тек
још по не ка ула зни ца.

– За ми шље но је да дру ге ве -
че ри ака де ми је пр ви ан самбл
уго сти не ко од еми нент них кул -
тур но-умет нич ких дру шта ва с
на шег под не бља. Про шле го -
ди не је то био АКУД „Бран ко
Кр сма но вић”, а са да ће то би -
ти фол клор ни ан самбл „Ви ла”
из Но вог Са да. То је ве че пра -
ве умет нич ке игре, ка да се, на
не ки на чин, пр ви ан сам бли до -
ма ћи на и го сти ју над и гра ва ју.
Ту пред ста вља мо оно че му сва
де ца из ни жих гру па те же, а то
је да јед ног да на уђу у пр ви ан -
самбл и бу ду део ова квих умет -
нич ких на сту па – об ја сни ла је
Ле ла Стој нов.

Она је на гла си ла да се про -
грам обе ве че ри раз ли ку је у
пот пу но сти, та ко да се не ће
по но ви ти ни јед на ко ре о гра -
фи ја. Кар те за дру го ве че мо -
гу се ку пи ти у про сто ри ја ма
„Абра ше ви ћа” рад ним да ни -
ма од 19 до 21 сат, а мо же те
их и ре зер ви са ти пу тем те ле -
фо на 060/30-51-937. Ако не -
ка ула зни ца бу де још пре о ста -
ла, мо ћи ће те да је ку пи те и
на сам дан кон цер та у Кул -
тур ном цен тру, и то у пе ри о ду
од 18 до 19.30. Ипак, уко ли ко
не же ли те ни по ко ју це ну да
про пу сти те при ли ку да ужи -
ва те у пра вом спек та клу ко ји
ова сјај на еки па при пре ма, бо -
ље је да ре зер ви ше те сво је ме -
сто што пре.

Д. Ко жан

У дво ра ни „Апо ло” До ма омла -
ди не у че твр так, 13. де цем бра
у 19.30, би ће одр жа на пре ми -
је ра пред ста ве „Ну ши ће ви ча -
со ви о жи во ту”.

Адап та ци јом „Ау то би о гра -
фи је”, уз до дат ке сце на из дру -
гих Ну ши ће вих де ла („Ожа ло -
шће на по ро ди ца”, „Сум њи во

ли це” и „На род ни по сла ник”),
По зо ри ште лек ти ра же ли да
скре не па жњу на то да он ни је
био са мо драм ски пи сац, већ и
по ли ти чар, кул тур ни рад ник,
ди пло ма та, дру гим ре чи ма во -
де ћи срп ски ин те лек ту а лац, на
шта да на шње дру штво уоп ште
не обра ћа па жњу. Ова квом дра -

ма ти за ци јом По зо ри ште лек -
ти ра же ли и да пот цр та да је
Ну шић у школ ској лек ти ри нај -
за сту пље ни ји пи сац, јер су сва
на бро је на де ла у са ста ву лек -
тир ског шти ва.

По зо ри ште лек ти ра обра ћа
се мла дим љу ди ма, у че му је
Дом омла ди не Пан че во ви део

при ли ку и шан су да уче ни ци -
ма с те ри то ри је овог гра да за -
јед нич ки по ну де еду ка ти ван и
за ба ван про грам. Ово по зо ри -
ште те жи уче њу пра вил них
обра за ца по на ша ња и от кри -
ва њу зна ча ја ко му ни ка ци је и
ме ђу људ ске са рад ње у раз во ју
мла дих љу ди.

ПРЕ МИ ЈЕ РА ПРЕД СТА ВЕ ПО ЗО РИ ШТА ЛЕК ТИ РА

Ну ши ће ви ча со ви о жи во ту

ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЛА ШТВО КР ВИ

На ред на ак ци ја 
19. де цем бра

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

По ред то га, спро во де се и
ак ци је до бро вољ ног да ва ла штва
у шко ла ма и ком па ни ја ма, а
за све њих су са да, уме сто Тран -
сфу зи је, за ду же ни Цр ве ни крст
и За вод за тран сфу зи ју кр ви
Вој во ди не.

На ред ну при ли ку да да те крв
и та ко не ком спа се те жи вот
има ће те у сре ду, 19. де цем бра,
од 9 до 12 са ти, у Цр ве ном кр -
сту. Крв мо гу да ти све здра ве
осо бе му шког и жен ског по ла
од 18 до 65 го ди на уко ли ко за -
до во ље ме ди цин ске усло ве и
кри те ри ју ме на кон ла бо ра то -
риј ског и ле кар ског пре гле да.
Раз мак из ме ђу два да ва ња код
му шка ра ца је нај ма ње три ме -
се ца, а код же на нај ма ње че -
ти ри ме се ца.

Д. К.

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.

Љу би те љи фол кло ра мо гу оче ки ва ти пра ви спек такл



Хо ће те из бо ре? Шта хо ће те? Ја да вам не што по пу штам, тим
ва шим глу по сти ма и то ме за шта се за ла же те? Не ћу. Ни сам
то ра дио ни ка да сте ше та ли че ти ри ме се ца. Уна пред вам ка -
жем да ми не па да на па мет. Мо же пет ми ли о на вас да се
ску пи, али пр во да до би је те из бо ре, па он да да ис пу ња ва те
оно што је на ро ду обе ћа но. Ја под при ти сци ма не ћу да ра -
дим и по то ме се раз ли ку јем од дру гих.

(Пред сед ник др жа ве Алек сан дар Ву чић по сле три би не „Ја -
ке же не за ја ку Ср би ју” у Цен тру „Са ва”, 9. де цем бар)

* * *

Ми слим да сам до вољ но мал тре ти рао ЛДП и по ма ло се бе
тим ме стом на ко јем сам стао. Ту је мо гао сва ко да ме пљу не,
а ја да ћу тим. За то сам по сле две го ди не од лу чио да се вра -
тим у скуп штин ске клу пе. Та па у за би ла је нај кра ћи пут да
љу ди схва те ко су Са ша Ра ду ло вић и Са ша Јан ко вић, да не
мо жеш Ву чи ћа да сру шиш пат ки цом, шта су Ђи лас, Та дић,
Са вез за Ср би ју... Вра тио сам се за то што све што се та мо де -
ша ва ви ше не ма ни ка кве ве зе са оним што овом дру штву
тре ба. За то што ни ко ни је по пу нио тај пра зан про стор.

(Че до мир Јо ва но вић, ли дер ЛДП-а, у ин тер вјуу за „Блиц”,
9. де цем бар)

* * *

Знам да у При шти ни се де љу ди ко ји ће пред у зе ти бу квал но
све да би за шти ти ли лич ну сло бо ду и оно за шта су се бо ри -
ли то ком прет ход них два де сет го ди на. Бо јим се да на шом ју -
жном по кра ји ном упра вља ју љу ди ко ји су ван го то во сва ке
кон тро ле и спрем ни су на све. То је ја ко опа сна си ту а ци ја.

(Мар ко Ђу рић, ди рек тор Кан це ла ри је за Ко со во и Ме то -
хи ју, у ин тер вјуу за Ра дио Бе о град 1, 9. де цем бар)

Не ма раз ло га за про тест про све та ра ко ји је на ја вљен за су -
тра. Про свет ни рад ни ци су има ли че ти ри по ве ћа ња пла те у
по след ње две го ди не – пр во че ти ри, па шест, де сет и са да де -
вет од сто. Чуд ни су ми раз ло зи за про тест и штрајк, јер се
као је дан од раз ло га на во ди од ла га ње За ко на о плат ним раз -
ре ди ма за го ди ну да на, а баш због тог за ко на про све та ри су
штрај ко ва ли у сеп тем бру и ок то бру.

(Ми ни стар про све те Мла ден Шар че вић у ин тер вјуу за
„Тан југ”, 10. де цем бар)

* * *

Мој се лек то р ски ман дат је бли жи кра ју не го по чет ку. Мо ра ћу
у до глед но вре ме да поч нем да раз ми шљам о на став ку ка ри је -
ре. Мо ја бу дућ ност је ве ро ват но у ино стран ству. Шта ми слим
о мо гућ но сти да на ста вим тре нер ску ка ри је ру у ма дрид ском
„Ре а лу”? То је ин те ре сант на мо гућ ност за сва ког тре не ра.

(Јо а ким Лев, се лек тор фуд бал ске ре пре зен та ци је Не мач -
ке, у ин тер вјуу за те ле ви зи ју ZDF, 9. де цем бар)
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Страну припремио
Синиша 

Трајковић

АМ БА СА ДОР НЕ МАЧ КЕ ПО СЕ ТИО НАШ ГРАД

ЗНА ЊЕ ЈЕ ЗИ КА ОТВА РА  
МО ГУЋ НО СТИ И ПЕР СПЕК ТИ ВЕ

Те ме: еко ном ска и
кул тур на са рад ња

Оду ше ви ле 
ра зно вр сност иде ја и
ма што ви тост уче ни ка
Гим на зи је

Про фе сор ки Рад ми ли
Ни ко лић уру че на 
на гра да за вр хун ски
ан га жман

Ње го ва ек се лен ци ја То мас Шиб,
ам ба са дор Са ве зне Ре пу бли ке
Не мач ке у Ср би ји, био је гост
Пан че ва у по не де љак, 10. де -
цем бра. Он се нај пре са стао с
гра до на чел ни ком Са шом Па -
вло вим, па је по се тио Гим на -
зи ју „Урош Пре дић”, где је уру -
чио на гра ду про фе сор ки не -
мач ког је зи ка Рад ми ли Ни ко -
лић за ду го го ди шњи пре дан
рад са уче ни ци ма те уста но ве.

По сле са стан ка иза за тво ре -
них вра та гра до на чел ник и ам -
ба са дор да ли су из ја ве у хо лу
згра де Град ске упра ве.

Пан че во атрак тив на ло ка ци ја
Са ша Па влов је ка зао да су њих
дво ји ца има ли при ја тељ ски и
кон струк ти ван раз го вор, да по -
шту је чи ње ни цу да је То мас

С об зи ром на то да је ло кал на
са мо у пра ва пре ма за ко ну за -
ду же на да бри не о јав ном осве -
тље њу, град ски већ ни ци су на
сед ни ци одр жа ној 7. де цем бра
(што је би ла и је ди на тач ка
днев ног ре да) до не ли за кљу -
чак ко јим се при хва та Ме мо -
ран дум о раз у ме ва њу за раз вој
са рад ње у обла сти спољ не ра -
све те.

Ме ђу на род на ра свет но-тех -
нич ка кор по ра ци ја „Boos Lig-
hting Group” и гра до на чел ник
Са ша Па влов ће у сми слу уна -
пре ђе ња ове де лат но сти пот -
пи са ти по ме ну ти акт. Ина че,
ме мо ран дум ни је прав но или
фи нан сиј ски оба ве зу ју ћи до -
ку мент, већ се мо же рас ки ну -
ти ако јед на од две стра не то
сма тра за сход но.

ГРАД ПОТ ПИ СУ ЈЕ МЕ МО РАН ДУМ

Уна пре ђе ње у обла сти
спољ не ра све те

ству, под ву као да је тач но да је
тек три ме се ца на функ ци ји
ам ба са до ра Са ве зне Ре пу бли -
ке Не мач ке у Ср би ји, али да
му је циљ да упо зна све кра је -
ве на ше зе мље ка ко би ви део
си ту а ци ју на ли цу ме ста.

– Гра до на чел ник и ја смо да -
нас раз го ва ра ли о Пан че ву као
атрак тив ној ло ка ци ји за ин ве -

у Гим на зи ји „Урош Пре дић”
ам ба са до ру То ма су Ши бу нај -
пре се обра ти ла ди рек тор ка
шко ле Зо ри ца По мар. Она је
ка за ла да је шко ла де сет го ди -
на укљу че на у ПАШ про је кат
(„Шко ле парт не ри бу дућ но -
сти”), под по кро ви тељ ством „Ге -
те о вог ин сти ту та”, и да је за то
вре ме ре а ли зо ван ве ли ки број

ње да нас је да ва шој про фе -
сор ки Рад ми ли Ни ко лић уру -
чи мо на гра ду за вр хун ски ан -
га жман у окви ру ПАШ ини ци -
ја ти ве. Кан ди до ва на су 62 про -
фе со ра из 35 зе ма ља, а жи ри је
иза брао де сет до бит ни ка, ме ђу
ко ји ма је и про фе сор ка Ни ко -
лић. Ни је ве ли ко из не на ђе ње
да про фе сор ка из ове гим на -
зи је до би је ову на гра ду, јер за
то је по треб на и од ре ђе на сре -
ди на и по др шка ко ле га и, пре
свих, уче ни ка ко ји има ју енер -
ги је и ан га жу ју се. За и ста сам
им пре си о ни ран! Две из ја ве су
ме по себ но дир ну ле: пр ва је да
учи ти не мач ки је зик мо же би -
ти ужи так, јер уче ње стра них
је зи ка тре ба да пред ста вља ра -
дост, а не мо ра ње. Дру го, јед на
од уче ни ца је, пре зен ту ју ћи свој
про је кат, ка за ла да је не мач ки
је зик про ме нио њен жи вот. То
је чи ње ни ца, по што се кроз зна -
ње је зи ка отва ра ју мо гућ но сти
и пер спек ти ве. Ва ша шко ла је
при мер за дру ге у Ср би ји, че -
сти там вам, на ста ви те та ко –
по ен ти рао је То мас Шиб.

Уз ре чи да је за слу жи ла при -
зна ње, ам ба са дор Не мач ке пре -
дао га је про фе сор ки Рад ми ли
Ни ко лић. Она је, по том, из свег
ср ца за хва ли ла мно ги ма: ПАШ-
у, ко ји је на ста ву учи нио за ни -
мљи ви јом и ши ро ком, као и
„Ге те о вом ин сти ту ту” и ње го -
вим ко ор ди на то ри ма, чи ја су
вра та увек отво ре на и за про -
фе со ре и за уче ни ке.

– На рав но, ако не ма те по -
др шку код ку ће, не ће те ус пе -
ти да ура ди те мно го то га. Ова
шко ла је увек по ка зи ва ла отво -
ре ност пре ма ра зним иде ја ма.
Ди рек тор ка Ели за бе та Гран -
фе штајн Ми ло ше вић је уз мо -
је ко ле ги ни це по ста ви ла те ме -
ље овог про јек та, за тим је ду -
го го ди шњи ди рек тор Вла ди -
мир Ма рић био ве ли ка по др -
шка сви ма на ма, а са да је то
ди рек тор ка Зо ри ца По мар. И
раз ред не ста ре ши не су нам
увек из ла зи ле у су срет. Али
ни шта од ово га не би би ло без
мо јих са да шњих и бив ших дра -
гих уче ни ка – при сут ни су мо -
ји дра ги да на шњи сту ден ти и
про фе со ри не мач ког је зи ка,
елек тро тех ни ке, ка ме ре... Хва -
ла вам што смо ра ди ли за јед -
но го ди на ма и што на ста вља -
мо да се дру жи мо – емо тив но
је за вр ши ла обра ћа ње Рад ми -
ла Ни ко лић.

Усле дио је ду го тра јан, топао
апла уз.

сти то ре, пре све га из Не мач ке.
При ча ли смо и о ин ве сти ци ји
не мач ке ком па ни је ZF, ко ју ћу
ка сни је да по се тим. Из на ше
пер спек ти ве, у пи та њу је ве о -
ма по зи ти ван раз вој, јер се ра -
ди о ду го роч ној ин ве сти ци ји и
о мо гућ но сти за по шља ва ња ви -
со ко ква ли фи ко ва не рад не сна -
ге. Та ко ђе, ра ду је нас што је
ус по ста вље на са рад ња са обра -
зов ним ин сти ту ци ја ма и уста -
но ва ма. По ми ња ли смо и про -
јек те ко ји се ов де оства ру ју у
скло пу раз вој не са рад ње, пре
све га у обла сти снаб де ва ња во -
дом за пи ће, за ко ју је по др -
шку да ла Не мач ка раз вој на бан -
ка KfW, што из на ше пер спек -
ти ве те че ја ко до бро – ре као је
Шиб.

На гла сио је да Град Пан че -
во слу жи за сва ки при мер и да
му је дра го што ће се са рад ња
про ши ри ти и на област из град -
ње ка на ли за ци о не мре же, чи -
ме ће се по бољ ша ти жи вот ни
усло ви гра ђа на у Пан че ву и у
окол ним на се ље ним ме сти ма,
па је ре зи ми рао да је имао са -
др жа јан и кон струк ти ван раз -
го вор с гра до на чел ни ком, ко -
ји ће не ком дру гом при ли ком
на ста ви ти.

Не мач ки као ма тер њи
Пред пе де се так бив ших и са -
да шњих уче ни ка, го сти ју из „Ге -
те о вог ин сти ту та” и но ви на ра,

ква ли тет них про је ка та, те да
јој пред ста вља по себ но за до -
вољ ство то што је про фе сор ка
Рад ми ла Ни ко лић про гла ше -
на за нај ак тив ни ју у окви ру чи -
та ве ини ци ја ти ве.

По том су уз по моћ про фе -
сор ки Ве сне Ми ли во је вић, Ва -
ле ри је Јо не и Бран ке Теп шић
уче ни ци Гим на зи је це лих сат
вре ме на пре зен то ва ли шта је
све ра ђе но у окви ру про јек та
ко ји афир ми ше не мач ки је зик.
Ра зно вр сност иде ја, ма што ви -
тост и њи хо ва про фе си о нал на
ре а ли за ци ја – вр ца ли су из свих
при ло га и ви део-спо то ва при -
ка зи ва них на ви део-би му, као
и ми ни-пред ста ва из во ђе них
ужи во.

Ка ко та де ца зна ју не мач ки!
Го во ре стра ни је зик без му ца -
ња, за стај ки ва ња, са свим при -
род но – као да им је ма тер њи.
Би ло је пра во за до вољ ство слу -
ша ти их и гле да ти.

То мас Шиб им пре си о ни ран
Ам ба са дор Шиб је за тим, обра -
ћа ју ћи се про фе со ри ма и ђа -
ци ма, из ра зио ве ли ко за до вољ -
ство што је у њи хо вој шко ли и
че сти тао им на сјај ној пре зен -
та ци ји.

– Во лео бих да по не кад та -
кву кре а тив ност и иде је има -
мо и у по ли тич ком жи во ту, јер
би смо та ко ви ше по сти гли. Ра -
до стан по вод за на ше оку пља -

Шиб тек три ме се ца на слу -
жби, а да је по ред из у зет но ин -
тен зив ног по сла пре све га на
по ли тич ком ни воу вр ло бр зо
на шао вре ме на да до ђе у Пан -
че во и до дао:

– На ши раз го во ри су се од -
но си ли пре све га на еко ном -
ску и кул тур ну са рад њу Гра да
Пан че ва и Са ве зне Ре пу бли ке
Не мач ке. По но во смо про шли
кроз зна ча јан про је кат за град
Пан че во – ин ве сти ци ју ком па -
ни је ZF и све оно што она зна -
чи, не са мо у по гле ду еко ном -
ских па ра ме та ра не го и ши -
рих, дру штве них. Из ра жа вам
још јед ном ве ли ку за хвал ност
ам ба са до ру на из у зет ној са рад -
њи ко ју је Град Пан че во оства -
рио пре све га с Не мач ком раз -
вој ном бан ком KfW, јер је омо -
гу ћи ла знат но по бољ ша ње усло -
ва жи во та на ших гра ђа на у на -
се ље ним ме сти ма кроз из град -
њу во до вод не мре же. Пред на -
ма је још је дан ка пи тал но-ин -
ве сти ци о ни про је кат – из град -
ња по стро је ња за пре ра ду от -
пад них во да и ка на ли за ци о не
мре же. Циљ на сту па не мач ких
ин ве сти то ра на овом под руч ју
је сте да се ов де за др же са ста -
бил ним про јек ти ма и да се кроз
са рад њу с дру гим ин сти ту ци -
ја ма омо гу ћи што ква ли тет ни -
ји жи вот гра ђа на.

Ње го ва ек се лен ци ја То мас
Шиб за хва лио је на го сто прим -

Професорка Радмила Николић прима награду од амбасадора Немачке
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Ге не рал на скуп шти на Ује ди ње них
на ци ја про гла си ла је 10. де цем бар
за Дан људ ских пра ва 1950. го ди не
ка ко би скре ну ла па жњу „на ро да све -
та” на две го ди не ра ни је пот пи са ну
Уни вер зал ну де кла ра ци ју о људ ским
пра ви ма, као пр ви све о бу хват ни ин -
стру мент за шти те људ ских пра ва.

Де кла ра ци ја пр ви пут у исто ри ји
чо ве чан ства про кла му је за јед нич ке
стан дар де људ ских пра ва ко је тре ба
да по стиг ну сви на ро ди и све на ци је
све та. „Сва људ ска би ћа ра ђа ју се
сло бод на и јед на ка у до сто јан ству и
пра ви ма”, од ре ђу је пр ви члан Де -
кла ра ци је. Она ни је би ла прав но
оба ве зу ју ћа, већ ви ше део ме ђу на -
род ног оби чај ног пра ва све до Ме -
ђу на род не кон фе рен ци је УН о људ -
ским пра ви ма 1968. го ди не, ка да 
је од лу че но да пред ста вља оба ве зу
за све чла ни це ме ђу на род не 
за јед ни це.

Људ ска пра ва су основ на пра ва
сва ке осо бе и сти чу се ро ђе њем, она
су нео ту ђи ва и не де љи ва, свој стве на
свим љу ди ма, без об зи ра на др жа -
вљан ство, пре би ва ли ште, пол, на ци -
о нал но или ет нич ко по ре кло, бо ју
ко же, ве ру, је зик или би ло ко ји дру -
ги ста тус. У Ре пу бли ци Ср би ји људ -

ска пра ва за га ран то ва на су Уста вом,
оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме -
ђу на род ног пра ва, ра ти фи ко ва ним
ме ђу на род ним уго во ри ма и за ко -
нима.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не да 
ли су не ка људ ска пра ва да нас угро -
же на.

ВЛА ДИ МИР ОСТО ЈИЋ, пен зи о нер:
– Људ ска пра ва су да нас угро же -

на, а нај ви ше пра во на сло бо ду го во -
ра. Шта год да ка жеш, мо жеш да
оче ку јеш да ћеш због то га има ти не -
ку санк ци ју. Пра во на здра ву и чи -
сту жи вот ну сре ди ну та ко ђе је угро -
же но.

ДРА ГАН ВИ ТО МИ РОВ, из во ђач
радова:

– И не раз ми шљам о то ме. Во дим
не ки свој ми ран жи вот. Ра дим. По -
ли ти ка ме не за ни ма. Сва ко има пра -
во на сво је ми шље ње, сва ко ра ди оно
што ми сли да тре ба да ра ди.

ТА МА РА КОН СТАН ТИ НОВ, 
мед. сестра у пен зи ји:

– Ка ко ни су угро же на људ ска пра -
ва. Од мо бин га на по слу, па до све га
оста лог. По сто је ра зни на чи ни ка ко

љу ди мо гу да се бо ре за сво ја пра ва,
али се да нас све углав ном сво ди на
при чу. По чев од рад них ор га ни за -
ци ја па на да ље. Чак и у ку ћа ма има
мал тре ти ра ња.

МЕН КА СТА НО ЈЕВ СКИ, 
пен зи о нерка:

– Ни кад ни сам раз ми шља ла о то -
ме. По мом ми шље њу, ни су угро же -
на, све ми је по та ман.

ЉУ БИН КА ПЕ ТРО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Ми слим да ни су угро же на људ -
ска пра ва. Си ту а ци ја је бо ља не го
ра ни је.

ЈО ВО БЕ РА, пен зи о нер:
– Одав но су угро же на људ ска пра -

ва у свим сег мен ти ма, али све је да -
нас ка ко се ко сна ђе. Мо ја по кој на
ба ба Ру жа би го во ри ла: „Де те мо је,
ако пру жиш, и до хва ти ћеш”. Да нас
је си ту а ци ја та ква да и ако љу ди же -
ле да се бо ре за људ ска пра ва, по сто -
ји не што што им дик ти ра це ло ку пан
жи вот и тра си ра им обра сце по на -
ша ња. Па ка ко се ко сна ђе. Ме ни је
све до бро, не фа ли ми ни шта.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

М. СТАНОЈЕВСКИТ. КОНСТАНТИНОВ Љ. ПЕТРОВИЋ Ј. БЕРА

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СУ ЉУД СКА ПРА ВА ДА НАС УГРО ЖЕ НА?

Ста ње бо ље не го ра ни је

Д. ВИТОМИРОВВ. ОСТОЈИЋ

ХРОНИКА

Дру га зна чај на из ме на

Кро је ње ам би јен та за 
при вла че ње ин ве сти ци ја

Не дав но про ши ре ни При вред ни са -
вет гра да, ко ји функ ци о ни ше од 2013.
го ди не и са да има 23 чла на, на ста вио
је рад 11. де цем бра. Ово град ско са -
ве то дав но те ло са ста вље но је од при -
вред ни ка ко ји има ју сво је би зни се и
пред став ни ка ве ли ких кор по ра ци ја
што по слу ју на те ри то ри ји Пан че ва.

По што су про шле не де ље на сед -
ни ци Град ског ве ћа но ви на ри из ра -
зи ли ин те ре со ва ње за рад Са ве та, пре
по чет ка са стан ка упри ли че на је кон -
фе рен ци ја за ме ди је у хо лу Град ске
упра ве.

Обо стра на ко рист
Но ви на ри ма су се обра ти ли пред сед -
ник При вред ног са ве та Ми ро љуб Кр -
ша нин и гра до на чел ник Са ша Па -
влов, ко ји је ње гов за ме ник. Кр ша -
нин, вла сник „Тех но мар ке та”, за хва -
лио је на при ли ци да го во ри о ра ду
овог те ла и до дао:

– При вред ни са вет је од свог осни -
ва ња до да нас ве о ма успе шно оба вљао
сво ју функ ци ју по ве зи ва ња по слов не
за јед ни це са струк ту ра ма ко је во де овај
град, са свим струч ним слу жба ма и
јав ним пред у зе ћи ма. Тај рад је, по на -
шем ми шље њу, обо стра но ко ри стан,
јер смо ус пе ли да ар ти ку ли ше мо ста -
во ве по слов не за јед ни це гра да и да да -
мо не ко ли ко ко ри сних пред ло га ко ји
су по мо гли у фор ми ра њу ко нач них од -
лу ка оних ин сти ту ци ја што их до но се.

Гра до на чел ник Са ша Па влов је ка -
зао да ово ни је пр во про ши ре ње При -
вред ног са ве та, јер је још 2016. го ди не
на пра вље на пр ва зна чај на из ме на, ка -
да су по ред пред став ни ка ми кро, ма -
лих и сред њих пред у зе ћа за сто се ли и

ПРО ШИ РЕ НИ ПРИ ВРЕД НИ СА ВЕТ ПО ЧЕО ДА РА ДИ

ПО ВЕ ЗИ ВА ЊЕ ПО СЛОВ НЕ 
ЗА ЈЕД НИ ЦЕ И ГРА ДА

они ко ји за сту па ју ве ли ке си сте ме, као
што су НИС – Ра фи не ри ја наф те,
„ХИП–Пе тро хе ми ја” и „Лу ка Ду нав”.

– На пра ви ли смо по зи ти ван при -
вред ни ам би јент и при ву кли ин ве сти -
ци је, па су и ре пре зен тан ти но вих ин -
ве сти то ра у Пан че ву по че ли да уче -
ству ју у ра ду овог те ла. За тим, има и
до ма ћих при вред них су бје ка та ко ји
су од лу чи ли да ин ве сти ра ју свој по -
тен ци јал. При вред ни са вет, за ме не
лич но, мо жда је и нај ва жни ји сег -
мент ра да у ло кал ној са мо у пра ви с
об зи ром на то да кроз овај ка нал ко -
му ни ка ци је с ло кал ном по слов ном
за јед ни цом ми у ства ри до ла зи мо до
оних нај ва жни јих по да та ка у кро је њу
при вред ног ам би јен та за при вла че ње
ин ве сти ци ја, што је стра те шки циљ
гра да – об ја снио је Па влов.

Члан ство
Чла но ви При вред ног са ве та су, из
струк ту ра град ске упра ве, још Ма ја
Вит ман, по моћ ник гра до на чел ни ка за
еко ном ски раз вој, и Ма ри на Ка хрић
Ла зић, се кре тар Са ве та.

Ту су и ди рек тор Ре ги о нал не при -
вред не ко мо ре др Мар ко Ћу ли брк и

пред сед ник град ског Удру же ња за на -
тли ја и пред у зет ни ка Лу ка Ву јо вић. Ди -
рек то ри од но сно вла сни ци при ват них
фир ми ко је по слу ју на те ри то ри ји Пан -
че ва та ко ђе су чла но ви овог те ла, а то
су: Ми лан Кне же вић („Мо дус”), Јо ви -
ца Бо жић („Бо жић и си но ви”), Фи лип
Пе рић („Фин нет”), Ми ро слав Алек са
(„Ал мекс”), Љуп ко Ку та њац („Кут ко”),
Вла ди мир Ми тро вић („Па саж гру па”),
Па вле Тму шић („Па вле”) и Ми о драг
Ми ла ши но вић („Хи пра ин же ње ринг”).

Би зни се чи је де ло ве вла сни штва
има и др жа ва Ср би ја пред ста вља ју Вук
Пе рић, ди рек тор „Утва –А ви о ин ду стри -
је”, Вла ди мир Га гић, ди рек тор НИС –
Бло ка пре ра де, и Дра ган За ви шић, из -
вр шни ди рек тор „ХИП –Пе тро хе ми је”.
Пред став ни ци фир ми са ино стра ним
ка пи та лом ко ји тре ба да се ова пло ти
на те ри то ри ји на шег гра да су: Карл
Хајнц Сте ин дел („Ег стон си стем елек -
тро никс”), Ми лан Гру јић (ZF Ср би ја)
и Ро бер Ја хав, („Биг ЦЕЕ”, ком па ни ја
ко ја је вла сник „Авив пар ка”).

В. д. ди рек то ра „Хи ги је не” Алек -
сан дар Сте ва но вић на сту па ис пред
јав ног град ског ко му нал ног сек то ра,
а ту су и не ка да шња бан кар ка Ра до -
ван ка Пе ро вић, са да ди рек тор ка „РП
кон сал тин га”, те Ђор ђе Ми хај ло вић,
са вет ник у „Лу ци Ду нав”.

С. Трај ко вић

Пан чев ци пе ва ју на 
бу гар ском

Чла ни це и чла но ви Град ског ве ћа оку -
пи ли су се 11. де цем бра ка ко би про -
шли кроз че ти ри тач ке днев ног ре да.
Пр во је за кљу че но да се при хва та
пред лог тек ста уго во ра у ве зи с ре а -
ли за ци јом про гра ма „Ср би ја у рит му
Евро пе” за пан че вач ку де цу, ко ји тре -
ба да за кљу че гра до на чел ник Са ша
Па влов и „Europian Capital Advisors
Management” из Бе о гра да.

Пред сед ник оп шти не Вр њач ка Ба -
ња упу тио је Гра ду по зив но пи смо с
пред ло гом да се Пан че во удру жи са
два де сет ло кал них са мо у пра ва у Ср -
би ји ка ко би уче ство ва ло у про гра му

ко ји ће из гле да ти као те ле ви зиј ско
так ми че ње (ТВ „Пр ва”) де це из основ -
них и сред њих шко ла. То ком ја ну а ра
би ће ор га ни зо ва не ау ди ци је, по сле
че га ће би ти иза бран тим од два де се -
то ро мла дих Пан чев ки и Пан че ва ца
ко ји ће пред ста вља ти наш град. Они
ће би ти об у че ни да сцен ски и во кал -
но из гле да ју и зву че до бро, а са мо
над ме та ње би ће на лик оном евро ви -
зиј ском, с тим што ће омла дин ци
ожи ве ти пе сме и игре зе ма ља ко је су
им до де ље не, а у слу ча ју Пан че ва, на
по зи тив но ин си сти ра ње ам ба са до ра
те др жа ве, то ће би ти – Бу гар ска.

Град, по што је про це ње но да ће би -
ти ле по из ре кла ми ран, тре ба дру гој
уго вор ној стра ни да пла ћа 85.167 ди -
на ра шест ме се ци, а но вац ће ићи с

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Евро ви зиј ско так ми че ње

„Да ни сло ве нач ког фил ма” – у ор га -
ни за ци ји Дру штва Сло ве на ца „Са -
ва” из Бе о гра да, Удру же ња Сло ве -
на ца „Ло гар ска до ли на” и До ма омла -
ди не из Пан че ва – ове го ди не се одр -
жа ва ју че твр ти пут у пет гра до ва у
Ср би ји, ме ђу ко ји ма је и Пан че во.
Ма ни фе ста ци ја ће гле да ли шту отво -
ри ти по глед ка те ма ма и мо ти ви ма
пре по зна тљи вим ка ко у Сло ве ни ји,
та ко и у Ср би ји.

Све ча но отва ра ње је за ка за но за
пе так, 14. де цем бар, у 19 са ти, у
„Апо лу”, у Ули ци Мак си ма Гор ког
6. По се ти о ци у Пан че ву ће до утор -
ка, 18. де цем бра, има ти при ли ку да
у тој дво ра ни по гле да ју че ти ри ду -
го ме тра жна и че ти ри крат ка до ку -
мен тар на и игра на фил ма но ви је

сло ве нач ке про дук ци је. Ра ди се о
оства ре њи ма „Вер со по лис”, „Бу ђе -
ња”, „Ро ђен да умре”, „Ру дар”, „Ту -
нел”, „По ђи са мном”, „Не дељ но ју -
тро” и „Ко ли ко се во лиш?”. Про јек -
ци је свих фил мо ва, ко ји су, ина че,
би ли пре ми јер но при ка за ни на фе -
сти ва лу у Пор то ро жу, бес плат не су
за по се ти о це.

С. Т.

ДА НИ СЛО ВЕ НАЧ КОГ ФИЛ МА

Ко ли ко се во лиш?

Цен тар за по др шку же на ма и вој во -
ђан ска Ан ти фа ши стич ка ко а ли ци -
ја, у са рад њи с Гра ђан ском ак ци јом
Пан че во, по во дом Ме ђу на род ног да -
на људ ских пра ва, у ка фе-клу бу „Ку -
пе” одр жа ли су 10. де цем бра ак ци ју
„Хе ро и не и хе ро ји ан ти фа ши зма” и
три би ну „Екс тре ми зам и људ ска пра -
ва – Ср би ја 2018”. На по чет ку, ве о -
ма упе ча тљи во, на сту пио је хор „На -
ша пје сма”.

Пред ста вље ни су ре зул та ти ис тра -
жи ва ња и ма пи ра ња екс тре ми зма и
отво ре на је жи ва де ба та о ути ца ју ко -
ји на ра ста ју ћи екс тре ми зам у Ср би ји
има на ужи ва ње људ ских пра ва. Го -
во ри ли су др Ра ди во је Јо во вић, по -
ли ти ко лог (Са вез ан ти фа ши ста Вој -
во ди не), Љи ља на Спа сић (ГАП) и
мла де ак ти вист ки ње Ан ти фа ши стич -
ке ко а ли ци је Ми ли ца и На та ша. Раз -
го вор је мо де ри ра ла но ви нар ка Бран -
ка Дра го вић Са вић. С. Т.

АК ЦИ ЈА И ТРИ БИ НА

Ан ти фа ши зам и људ ска
пра ва

по зи ци је ко ја слу жи за про мо тив не
ак тив но сти. Ко ор ди на то ри про гра ма
би ће већ ни ци Та тја на Бо жић и Не -
ма ња Ро тар.

Услу гу ад ми ни стра тив но-тех нич ких
и по моћ них по сло ва, као и по сло ва
фи зич ко-тех нич ког обез бе ђе ња Пан -
че во при ба вља у скла ду са За ко ном о
јав ним на бав ка ма. Тре нут но ва же ћи
уго вор за кљу чен за ту на ме ну ва жи до
ју на 2019, па је би ло по треб но да већ -
ни ци ра ди обез бе ђи ва ња кон ти ну и те -
та по кре ну но ви по сту пак јав не на -
бав ке. Бу ду ћи да оба ве зе по но вом
уго во ру до спе ва ју тек сле де ће го ди не,
нео п ход но је да Град ско ве ће као пред -
ла гач Од лу ке о бу џе ту пла ни ра сред -
ства у из но су од 26.624.000 ди на ра.

Тре ћа тач ка днев ног ре да би ла је
из ме на не дав но до не тог Ре ше ња о
обра зо ва њу Ти ма за ре а ли за ци ју про -
јек та из ра де Стра те ги је при вла че ња
ин ве сти ци ја, ко ја пред ви ђа уна пре -
ђе ње по слов ног ам би јен та. С об зи -
ром на обим ак тив но сти у ве зи с ре -
а ли за ци јом за да та ка ти ма, као и на
то да ме ђу чла но ви ма не ма ди пло -
ми ра ног прав ни ка, он је про ши рен
та ко што му се при кљу чи ла Ле о ни да
Ра да нов.

На кра ју је МЗ Те сла до би ла одо -
бре ње да из ме ни фи нан сиј ски план
дру ги пут. Про ме на се ти че сред ста ва
из те ку ће бу џет ске ре зер ве за по прав -
ке и одр жа ва ње објек та у ком је сме -
ште на Ме сна за јед ни ца.

С. Т.



По во дом обе ле жа ва ња се дам -
де сет го ди на по сто ја ња и ра да
КУД-а „Стан ко Па у но вић НИ -
С–РНП”, у уто рак, 11. де цем -
бра, одр жа на је све ча на ака де -
ми ја у На род ном му зе ју Пан -
че во.

Прет ход на го ди на је про те -
кла у зна ку обе ле жа ва ња овог
зна чај ног ју би ле ја, а на са мом
кра ју при ре ђе ни су цен трал -
ни про гра ми – све ча на ака де -
ми ја и пра те ћа из ло жба по во -
дом се дам де сет го ди на по сто -
ја ња Дру штва.

У окви ру све ча не ака де ми је
пред ста ви ли су се пр ви из во -
ђач ки ан самбл, на род ни ор ке -
стар, сви рач на ка ва лу Ми хај -
ло Не на дић и деч ји ан самбл
ни жих раз ре да.

Овом при ли ком до де ље не су
и по ве ље за из у зе тан до при нос
у ра ду. До бит ни ци по ве ља су
град ски већ ник за ду жен за кул -
ту ру и омла ди ну Не ма ња Ро -
тар, за ме ник ге не рал ног ди -
рек то ра ком па ни је НИС Ва дим
Сми р нов, ди рек тор Бло ка пре -

ра де Пан че во Вла ди мир Га гић,
пред сед ник је дин стве не син -
ди кал не ор га ни за ци је НИС-а
Го ран Та кић и пред сед ник син -
ди кал не ор га ни за ци је Ра фи не -
ри је наф те Пан че во Бо жа До -
стић. По ве ље је уру чио Бо јан
Ја го дић, пред сед ник Дру штва
од 2011. го ди не.

За ве ли ки до при нос у ра ду
уру че не су и пла ке те Ми ла ну
Вуј но ви ћу, умет нич ком ру ко -
во ди о цу ан сам бла од 1967. до
1981. го ди не; Иви ци Руп та ку,
умет нич ком ру ко во ди о цу ан -
сам бла од 1981. до 1993. го -
ди не; Со ри ну Бо љан цу, ру ко -
во ди о цу на род ног ор ке стра од
1993. до 1998. и од 2000. до
2005. го ди не; Са њи Ран ко вић,
ру ко во ди о цу гру пе пе ва ча од
1996. до 2018. го ди не; Здрав -
ку Ра ни са вље ви ћу, ру ко во ди -
о цу на род ног ор ке стра од 2006.
до 2017. го ди не; Ма ри ји Ан -
дрић, пред сед ни ци Дру штва
од 1998. до 2003. го ди не; Мар -
ку Бил ка ну, пред сед ни ку Дру -
штва од 2003. до 2007. го ди -

не; Не на ду Ми ли ће ву, се кре -
та ру од 1999. до 2002. го ди не
и пред сед ни ку од 2007. до
2010. го ди не, и Сне жа ни Жив -
ко вић, се кре та ру КУД-а од
2002. го ди не. Уру че не су и за -
хвал ни це ви ше го ди шњим са -
рад ни ци ма ко ји су на не ки
на чин до при не ли ра ду
Друштва.

Кра ћи при каз исто ри ја та
Дру штва, као и из ло жбе упри -
ли че не овим по во дом пред ста -
ви ла је Све тла на Ме сиц ки, ку -
стос-ет но лог На род ног му зе ја
Пан че во.

Кул тур но-умет нич ко дру -
штво „Стан ко Па у но вић Вељ -
ко” осно ва но је 3. мар та 1948.
го ди не као дру штво же ле зни -
ча ра Пан че ва. Пр ве сек ци је
би ле су хор ска и там бу ра шка
са со ли сти ма. Од пре ла ска у
про сто ри је МЗ Гор њи град
про ши ру је де лат ност, осни ва -
ју ћи још три сек ци је: фол -
клор ну, драм ску и ре ци та тор -
ску. По че так ра да Дру штва
обе ле жа ва ју че сте се о бе. За -

Из ло жба сли ка Ка та ри не Ђор -
ђе вић под на зи вом „Би о гра фи -
ја во де” отво ре на је у уто рак,
4. де цем бра, у Га ле ри ји Ми ло -
ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа.

– Ка да ка же мо во да, пр во
по ми сли мо на не ка кву ре -
флек си ју, на хлад ну при ро ду
са ме во де и на ње ну из вор -
ност, од но сно нео п ход ност,
јер без ње не ма жи во та. Ја сам
кре ну ла од не ких ан тич ких

ко ре на, где се о во ди го во ри -
ло на дру га чи ји на чин. Пр ва
по ми ња ња во де ни су би ла бе -
за зле на, ни ти су има ла та ста -
ња о ко ји ма ми раз ми шља мо
ка да ми сли мо о во ди. Има ла
су је дан за стра шу ју ћи ка рак -
тер – ре кла је Ка та ри на
Ђорђевић.

Она је об ја сни ла да је рад
на овом ци клу су био за сно ван
на кла сич ним цр тач ким тех -

ни ка ма, упо тре би гра фи та, па -
сте ла и акрил них мар ке ра. Те -
же ћи да при ка же од ре ђе не ру -
ди мен тар не сна ге, ко ри сти ла
је и пла стич не ма те ри ја ле, по -
ли е стер, пур пе ну, као осно ву
ко јом су по стиг ну те ре љеф не
тек сту ре.

Ка та ри на Ђор ђе вић је ро ђе -
на 1966. у Ни шу. Сту ди је сли -
кар ства и пост ди плом ске сту -
ди је за вр ши ла је на Фа кул те ту

ли ков них умет но сти у Бе о гра -
ду 1994. го ди не. Члан је УЛУС-
а од 1993. го ди не. Ра ди на Фа -
кул те ту умет но сти Уни вер зи -
те та у Ни шу, на ко јем, у зва њу
ре дов ног про фе со ра, пре да је
сли ка ње. Про де кан је за ква -
ли тет и ме ђу на род ну са рад њу.
Са мо стал но је из ла га ла че тр -
де сет пу та, у зе мљи и ино стран -
ству, сли ке, цр те же, објек те и
гра фи ке.

Те шки ме та ли су при род но
при сут ни у зе мљи шту. Ви -
со ке кон цен тра ци је пред -
ста вља ју ве ли ки ри зик за
жи вот ну сре ди ну с об зи ром
на то да су ве о ма по сто ја -
ни. Јед ном уне ти, оста ју сто -
ти на ма, па и хи ља да ма го -
ди на, гра де ћи чвр сте ве зе с
ком по нен та ма зе мљи шта.
Тех ни ке са на ци је за га ђе ног
зе мљи шта су, још увек, ве -
о ма ду го трај не и ску пе. Јед -
ну од њих смо по ми ња ли у
тек сту о фи то ре ме ди ја ци ји
зе мљи шта об ја вље ном у
„Пан чев цу” број 4713 од 19.
ма ја 2017. го ди не. Због опа -
сно сти од ула ска те шких
ме та ла у ла нац ис хра не пре -
ко га је них би ља ка, за га ђе -
не по вр ши не зах те ва ју по -
се бан на чин ко ри шће ња, па
чак ис кљу чи ва ње из при -
мар не биљ не про из вод 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, утвр ђу ју се мак -
си мал но до зво ље не кон цен -
тра ци је (МДК) ко је од ре ђу -
ју да ли је не ко зе мљи ште
кон та ми ни ра но или не кон -
та ми ни ра но („чи сто”) у од -
но су на при су ство те шких
ме та ла. Ипак, у ве ћи ни слу -
ча је ва су у ни ским кон цен -
тра ци ја ма. У ве ћим ко ли -
чи на ма се мо гу на ћи ман -
ган (Mn), цинк (Zn), ба кар
(Cu), гво жђе (Fe), мо либ -
ден (Mo) и никл (Ni), ко ји
пред ста вља ју оп те ре ће ње за
жи вот ну сре ди ну. Дру ги еле -
мен ти: хром (Cr), кад ми јум
(Cd), жи ва (Hg), оло во (Pb),
ар сен (As) и ко балт (Co),
ко ји се та ко ђе на ла зе у тра -
го ви ма у зе мљи шту, али ни -
су нео п ход ни за биљ ке, у
ве ћим кон цен тра ци ја ма мо -
гу пред ста вља ти опа сност
за зе мљи ште.

Те шки ме та ли у зе мљи -
шту мо гу да бу ду при род -
ног (ге о ло шког) или ан тро -
по ге ног (услед ак тив но сти
чо ве ка) по ре кла. У при ро -
ди они до спе ва ју у зе мљи -
ште рас па да њем сте на и ми -
не ра ла на ко ји ма се фор -
ми ра зе мљи ште, а ко ји у
свом са ста ву са др же и те -
шке ме та ле, нај че шће ба -
кар (Cu), цинк (Zn), никл
(Ni), оло во (Pb), алу ми ни -
јум (Al) и хром (Cr). При -
род ни са др жај те шких ме -
та ла у зе мљи шту у ве ћи ни
слу ча је ва је ни зак и не ма
зна чај ни јег ути ца ја на за га -
ђи ва ње агро е ко си сте ма. Из -
у зе так су зе мљи шта у не по -
сред ној бли зи ни руд ни ка
или ле жи шта ме та ла, у ко -
ји ма кон цен тра ци је те шких
ме та ла мо гу да бу ду ве о ма
ви со ке.

Узро ци по ве ћа ног са др -
жа ја те шких ме та ла у зе -
мљи шту мо гу да бу ду ин ду -
стриј ска по стро је ња за пре -
ра ду ме та ла (руд ни ци, то -
пи о ни це ме та ла и др.), са о -
бра ћај, те ко ри шће ње фо -
сил них го ри ва (угаљ, наф -
та) у тер мо е лек тра на ма, ин -
ду стри ји и до ма ћин стви ма.

Услед по ме ну тих ак тив но -
сти чо ве ка, те шки ме та ли
се осло ба ђа ју у ва здух и у
ви ду ки ше, га со ва и ча ђи
до спе ва ју на по вр ши ну зе -
мљи шта. Про блем пред ста -
вља ју и из дув ни га со ви ау -
то мо би ла и оста лих пре во -
зних сред ста ва, ко ји за га ђу -
ју зе мљи ште ме та ли ма у не -
по сред ној бли зи ни пу те ва
(до 100 ме та ра).

Пре ма пра вил ни ку о ор -
ган ској про из вод њи (Пра -
вил ник о ме то да ма ор ган -
ске биљ не про из вод ње и о
са ку пља њу шум ских пло до -
ва и ле ко ви тог би ља као
про из во да ор ган ске по љо -
при вре де, „Сл. лист СРЈ”
број 51, од 13. сеп тем бра
2002), а у ве зи са за га ђе -
њем на ста лим услед ве ћег
тран зит ног са о бра ћа ја, у
чла ну 5 је да то да ор ган ска

про из вод ња мо же би ти за -
сно ва на на зе мљи шној пар -
це ли ко ја је уда ље на 50 ме -
та ра од са о бра ћај ни це на
ко јој фре квен ци ја во зи ла
ни је ве ћа од 100 во зи ла на
сат или 10 во зи ла у ми ну -
ту, од но сно нај ма ње 20 ме -
та ра ако је одво је на жи вом
огра дом или дру гом фи зич -
ком пре пре ком у ви си ни од
нај ма ње 1,5 ме та ра. Зе мљи -
шна пар це ла из ста ва 1 овог
чла на ра ди за шти те од дру -
гих за га ђи ва ча (ин ду стриј -
ски и дру ги објек ти) мо ра
би ти на од ре ђе ној уда ље но -
сти од за га ђи ва ча ко ју од -
ре ђу је ин спек тор у за ви сно -
сти од кон крет них усло ва
(по ло жај зе мљи шта, ру жа
ве тр о ва и сл.).

Кон та ми на ци ја се мо же
де си ти и при ме ном ми не -
рал них ђу бри ва ко ја у се би
са др же по је ди не од на ве -
де них те шких ме та ла (нпр.
у фос фор ним ђу бри ви ма
има до ста кад ми ју ма). Зе -
мљи шта се мо гу кон та ми -
ни ра ти и не ра ци о нал ном
при ме ном пе сти ци да, на -
вод ња ва њем и ло ше спро -
ве де ним ме ли о ра тив ним
ме ра ма, као што су кал ци -
фи ка ци ја и гип со ва ње. Чак
и не ка од ор ган ских ђу бри -
ва – да ли су то стај њак и
ком пост или не ко од ко -
мер ци јал них – у не ким слу -
ча је ви ма мо гу са др жа ти ве -
ће ко ли чи не те шких ме та -
ла, што у сва ком слу ча ју,
ако по сто ји сум ња, тре ба
пре кон тро ли са ти агро хе -
миј ским ана ли за ма.
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Те шки ме та ли 
у зе мљи шту

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана 

Марић 

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА КА ТА РИ НЕ ЂОР ЂЕ ВИЋ

Би о гра фи ја во де

Кон курс је био 
на ме њен свим 
же на ма с те ри то ри ја
оп шти на Срем ска
Ми тро ви ца, Пан че во
и Сом бор

У Бе о гра ду је у су бо ту, 8. де -
цем бра, при ре ђе на све ча ност
по во дом до де ле ма лих гран то -
ва на ме ње них еко ном ском
осна жи ва њу же на, у окви ру
про јек та „ОНА сна жи ва ње”, чи -
ји је но си лац Фонд Б92.

На кон курс „Еко ном ско осна -
жи ва ње же на” при сти гао је ве -
ли ки број ква ли тет них при ја -
ва, а иза бра но је пет на ест по -
слов них иде ја же на с те ри то -
ри ја Сре ма, Ба на та и Бач ке,
ко ји ма су овом при ли ком до -
де ље ни гран то ви за раз вој или
по кре та ње би зни са у из но су од
по 250.000 ди на ра. Пред сед -
ник УО Фон да Б92 Ве ран Ма -
тић ис та као је да је „ОНА сна -
жи ва ње” на ста вак ак тив но сти
Фон да Б92 на из град њи си гур -
них ку ћа за же не ко је су пре -
жи ве ле по ро дич но и парт нер -
ско на си ље ши ром Ср би је.

– Кроз „ОНА сна жи ва ње” на -
сто ји мо да еко ном ски осна жи -
мо све же не ко је су у не кој со -
ци јал ној по тре би, а на ро чи то
оне ко је су пре жи ве ле не ки об -
лик на си ља. Кон курс за по кре -
та ње или уна пре ђе ње жен ских
би зни са био је отво рен за све
же не с те ри то ри ја оп шти на
Срем ска Ми тро ви ца, Пан че во
и Сом бор ко је су кроз про ми -
шља ње и са ста вља ње би знис
пла но ва ја сно по ка за ле да ће
њи хо ви пред у зет нич ки по ду -
хва ти уна пре ди ти њи хо ве жи -
во те и жи во те њи хо вих су гра -

ђан ки и ло кал не за јед ни це –
до дао је Ма тић.

У Пан че ву су по бед нич ке
иде је углав ном у ве зи с по кре -
та њем или уна пре ђе њем кро -
јач ких ра ди о ни ца, а до бит ни -
це су по чет ни це у пред у зет ни -
штву, али не и у кро јач ком за -
на ту, за тим пред у зет ни це ко је
же ле да по диг ну свој би знис
на ви ши ни во, као и за нат ске
ра ди о ни це и удру же ње же на.
У Срем ској Ми тро ви ци су иза -
бра ни би зни си же на ори јен ти -
са ни на по љо при вред ну про -
из вод њу, пче лар ство и ши ве -
ње кон фек ци је, док су у Сом -
бо ру на гра ђе не иде је нај ра зли -
чи ти јих ма лих би зни са – од
про ши ре ња асор ти ма на пи це -
ри је, пре ко по ди за ња пла сте -
ни ка и уна пре ђе ња воћ ња ка,
до уво ђе ња ту ри стич ких ак тив -
но сти на по љо при вред ном га -
здин ству ко ме је глав на ак тив -

ност пче лар ство и про ши ре ња
де лат но сти књи го вод стве не
аген ци је.

По ред же на до бит ни ца гран -
то ва и са рад ни ка на про јек ту,
до га ђа ју су при су ство ва ли и
пред став ни ца Ко ор ди на ци о ног
те ла за род ну рав но прав ност
Вла де Ре пу бли ке Ср би је Љи -
ља на Лон чар, за ме ни ца ше фи -
це кан це ла ри је „UN Women” у
Ср би ји и порт фо лио ме на џер -
ка за пи та ње на си ља над же -
на ма Је ле на Ми ло ва но вић и
ди рек тор „Сма рт ко лек ти ва”
Не вен Ма ри но вић.

– Иа ко је реч о ма лим гран -
то ви ма, ја не ми слим да су ма -
ли, већ да су ве о ма зна чај ни.
Фонд Б92 већ ду ги низ го ди на
ра ди на еко ном ском осна жи -
ва њу же на, кроз ра зна парт -
нер ства, и та ве за не вла ди ног
сек то ра, ме ђу на род них ор га -
ни за ци ја и Вла де Ре пу бли ке

Ср би је ве о ма је ва жна ка ко би -
смо удру же ним сна га ма мо гли
да пра ви мо ко ра ке с ци љем
оства ри ва ња род не рав но прав -
но сти – по ру чи ла је овом при -
ли ком Љи ља на Лон чар.

За ме ни ца ше фи це кан це ла -
ри је „UN Women” у Ср би ји Је -
ле на Ми ло ва но вић ре кла је да
јој је по себ но за до вољ ство што
је овај до га ђај упри ли чен у вре -
ме гло бал не кам па ње „16 да на
ак ти ви зма” и ис та кла за хвал -
ност Фон ду Ује ди ње них на ци -
ја за су зби ја ње на си ља над же -
на ма за то што је ини ци ја ти ва
Фон да Б92 са гле да на као је дан
од при ме ра успе шне прак се.

Про је кат „ОНА сна жи ва ње”
спро во ди Фонд Б92 у парт нер -
ству са „Смарт ко лек ти вом” и
удру же њем „До бра ба шта”, уз
фи нан сиј ску по др шку Фон да
Ује ди ње них на ци ја за за у ста -
вља ње на си ља над же на ма.

ДО ДЕ ЉЕ НИ ГРАН ТО ВИ ЗА ЖЕН СКЕ БИ ЗНИС ИДЕ ЈЕ

СРЕД СТВА И ЗА ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ 
ПРЕД У ЗЕТ НИ ЦЕ

СЕ ДАМ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА КУД-а „СТАН КО ПА У НО ВИЋ”

Све ча но сти по во дом ју би ле ја
бе ле же но је да су се ак тив -
но сти од ви ја ле у згра ди бив -
ше Тех нич ке шко ле, ло жи о -
ни ци, Ђач ком до му, До му Ју -
го сло вен ске на род не ар ми -
је, ин тер на ту на ста рој пи ја -
ци, у Му зич кој шко ли и Гим -
на зи ји. Од са мог по чет ка свог
ра да КУД по сти же успе хе на
свим на сту пи ма. Ко нач но,
1974. го ди не Дру штво до би -
ја сво је про сто ри је у До му
омла ди не Пан че во, у Ули ци
Све тог Са ве 10, где се на ла -
зи и да нас.

Умет нич ки ди рек тор дру -
штва је Де јан Три фу но вић.

У не де љу, 16. де цем бра, у
19 са ти, би ће одр жан и ге не -
ра циј ски кон церт у Ха ли спор -
то ва у Пан че ву.



Ви ше од по ла ве ка овај гигант
је био те мељ раз во ја не са мо
Пан че ва не го и чи та ве др жа ве.

Све је по че ло да ле ке 1959. го -
ди не, ка да је Из вр шно ве ће На -
род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср -
би је до не ло Ре ше ње о осни ва -
њу пред у зе ћа „Ра фи не ри ја наф -
те у Пан че ву” за пре ра ду си ро -
ве наф те. Ско ро јед ну де це ни ју
на кон до но ше ња ва жне од лу -
ке, 14. де цем бра 1968. го ди не,
у на шем гра ду је стар то ва ла је
ма ла Ат мос фер ска де сти ла ци -
ја, пр во при мар но по стро је ње
бу ду ћег ра фи не риј ског ком -
плек са. У по чет ку су тех но ло -
шки про це си уну тар Ра фи не -
ри је углав ном би ли усме ре ни
на по ве ћа ње при мар не пре ра -
де и фи зич ког оби ма про из вод -
ње, да би ка сни је би ла из гра ђе -
на по стро је ња за ду бин ску се -
кун дар ну пре ра ду наф те.

Убр зо по сле пу шта ња у рад
пр вог про це сног по стро је ња са
ин ста ли ра ним ка па ци те том од
1,32 ми ли о на то на пре ра де си -
ро ве наф те го ди шње по диг ну -
ти су но ви бло ко ви пре ра де:
плат фор минг, дво сте пе ни тер -
мич ки кре кинг, об ра да га со ва,
ре де сти ла ци ја бен зи на, екс -
трак ци ја аро ма та итд. Пр ви пе -
ри од раз во ја при мар них ка па -
ци те та за вр шио се из град њом
по стро је ња за при мар ну пре -
ра ду чи ји је ка па ци тет био 3,5
ми ли о на то на наф те го ди шње.
Не ду го за тим пу штен је у рад
но ви наф то вод, ка па ци те та пре -
ко 34 ми ли о на то на го ди шње,
ко ји је по ве зи вао он да шње нај -
ве ће ра фи не ри је у Ју го сла ви -
ји. Упо ре до с тим гра ђе ни су

Чла но ви са ве та ро ди те ља
пан че вач ких шко ла би ли су
у при ли ци да у че твр так, 6.
де цем бра, у згра ди ло кал не
са мо у пра ве, слу ша ју пре да -
ва ње на те му „На си ље у шко -
ли – чи ја од го вор ност”. Да -
ни је ла Ива нов ски, пе да гог,
и Да ли бор Си мо но вић, на -
став ник, упо зна ли су при -
сут не с ве ли ким про бле мом
с ко јим се су о ча ва мо по след -
њих го ди на, а иде ја пре да -
ва ча је би ла да се кроз ову
струч ну ра ди о ни цу по бољ ша
са рад ња обра зов них уста но -
ва и ро ди те ља уче ни ка у ре -
ша ва њу про бле ма школ ског
на си ља.

На ше дру штво су о ча ва се
с по ра стом вр шњач ког на си -
ља. Нај че шћи об ли ци су фи -
зич ко и вер бал но, а у по -
след ње вре ме, услед раз во ја
со ци јал них мре жа и њи хо ве
на гле по пу ла ри за ци је ме ђу
уче нич ком по пу ла ци јом, по -
себ но је раз ви је но ди ги тал -
но на си ље. Пре ма ре чи ма
пе да го га Да ни је ле Ива нов -
ски, нај ве ћи узрок по ра ста
агре сив ног по на ша њу уче ни -
ка је сте не га ти ван ути цај ме -
ди ја и дру штве них мре жа.
Ка ко је ре кла, де ца ко ја ни -
су тр пе ла не ки вид зло ста -
вља ња, или ни су би ла на сил -
на у по је ди ним си ту а ци ја -
ма, упра во због на сил ног са -
др жа ја с ко јим су до шла у
кон такт пу тем ин тер не та, та -

ко ђе по се жу за на сил нич ким
по на ша њем.

Струч ња ци ис ти чу да на -
си ље че сто на ста је и из игре
ка да се пре ла зе гра ни це ша -
ле. У тим си ту а ци ја ма кон -
крет на ин тер вен ци ја је нај -
бо ља пре вен ци ја. Ка да шко -
ла до след но ре а гу је, по про -
то ко лу за за шти ту де це, ри -
зик од по ја ве на си ља је ма -
њи. У свим пан че вач ким
шко ла ма при сут но је на си -
ље, али не по на ша ју се све
шко ле на исти на чин – у не -
ким обра зов ним уста но ва ма
спро во де се за ко ном про пи -
са не ме ре, а у не ки ма не.
Да ни је ла Ива нов ски ис ти че
да то што се у не ким шко ла -
ма не спро во де ди сци плин -
ски по ступ ци, не зна чи да у
њи ма не ма на си ља или да
шко ле ко је ре а гу ју у скла ду
с про пи са ним и има ју мно -
го ди сци плин ских по сту па -
ка ни су уста но ве с нај ви ше
про бле ма.

Пре да ва чи су ис та кли да је
за јед нич ка од го вор ност ро ди -
те ља, шко ла и ме ди ја. У прак -
си, с ро ди те љи ма је че сто те -
шко са ра ђи ва ти, јер на сил но
по на ша ње де те та до жи вља ва -
ју као лич ну од го вор ност. На -
став ник Да ли бор Си мо но вић
ис та као је да у та квим си ту а -
ци ја ма ро ди те љи ма тре ба об -
ја сни ти да су на ис тој стра ни
и да је нео п ход но по сто ја ње
по ве ре ња.

Из град ња до ма за
уче ни ке у Пан че ву!?

За ме ник по кра јин ског се кре та -
ра за обра зо ва ње, про пи се, упра -
ву и на ци о нал не ма њи не – на -
ци о нал не за јед ни це Ми лан Ко -
ва че вић и чла ни ца Град ског ве -
ћа Пан че ва за ду же на за обра -
зо ва ње Та тја на Бо жић об и шли
су про шле не де ље шест шко ла
на те ри то ри ји гра да Пан че ва.

Реч је о ак тив но сти по кра -
јин ске вла сти ко ја тра је го ди -
ну да на, а чи ји је циљ да се ло -
кал не са мо у пра ве осна же на
по љу раз ви ја ња од но са с по -
кра јин ским ин сти ту ци ја ма. За -
ме ник по кра јин ског се кре та ра
по се тио је у сре ду, 5. де цем -
бра, Елек тро тех нич ку шко лу
„Ни ко ла Те сла”, ШО СО „Ма ра
Ман дић”, Основ ну шко лу
„Брат ство –је дин ство”, Ба лет -
ску шко лу „Ди ми три је Пар -
лић”, Основ ну шко лу „Јо ван Јо -
ва но вић Змај” и По љо при вред -
ну шко лу „Јо сиф Пан чић”.

Том при ли ком је за ме ник по -
кра јин ског се кре та ра Ми лан Ко -
ва че вић ис та као да је Пан че во
јед на од 45 ло кал них са мо у пра -
ва ко је пред став нци вла де АП
Вој во ди не за ду же ни за обра зо -
ва ње пла ни ра ју да по се те до 25.
де цем бра ка ко би са гле да ли ста -
ње у уста но ва ма обра зо ва ња и,
у са рад њи с ло кал ним са мо у -
пра ва ма, про на шли мо де ле за
уна пре ђи ва ње усло ва ра да.

– Оби ћи ће мо све уста но ве
обра зо ва ња на те ри то ри ји АП
Вој во ди не. То су пред школ ске
уста но ве, до мо ви уче ни ка,
основ не шко ле и све сред ње
шко ле и мо гу да ка жем да сам
за до во љан ини ци ја ти вом ло -
кал не са мо у пра ве за ак тив но -

Стал на ула га ња у уна пре ђе -
ње ква ли те та обра зо ва ња у
Ср би ји, адап та ци ја и ре кон -
струк ци ја 30 ра чу нар ских учи -
о ни ца и 20 ла бо ра то ри ја за
фи зи ку и хе ми ју, по др шка
ор га ни за ци ји 34 срп ске и ме -
ђу на род не олим пи ја де зна ња
из обла сти при род них на у ка
– са мо су не ки од ре зул та та
због ко јих је ком па ни ји НИС
5. де цем бра, у про сто ри ја ма
СА НУ, уру че на спе ци јал на за -
хвал ни ца Срп ског хе миј ског
дру штва. Све ча но сти су при -
су ство ва ли пред став ни ци Уни -

вер зи те та у Бе о гра ду, Срп ске
ака де ми је на у ка и умет но сти
и мно ги дру ги.

У име НИС-а при зна ње је
при мио Ва дим Сми р нов, за -
ме ник ге не рал ног ди рек то ра,
ко ји је том при ли ком из ра зио
за до вољ ство што је ком па ни ја
НИС до би ла при зна ње и на -
гла сио зна чај ула га ња у на у ку.

– Ве ли ко је за до вољ ство би -
ти на ова квом ску пу, где ми -
ри ше на на у ку, на бо љу бу -
дућ ност, и дра го ми је да је
ком па ни ја НИС део те бу дућ -
но сти. За нас по др шка на у ци
и мла дим љу ди ма пред ста -
вља стра те шко опре де ље ње и
на ша ком па ни ја на сто ји да
увек усме ри део нов ца ко ји
за ра ди за по др шку на у ци,
шко ла ма, фа кул те ти ма, дру -
штви ма, као што је Срп ско
хе миј ско дру штво. Знам да
ва ше дру штво има чи ме да
се по но си, а то су сјај ни ре -
зул та ти, као што је осам на -
ест ме да ља осво је них на ме -
ђу на род ним так ми че њи ма, и

ве о ма сам по но сан ако смо
са мо ма лим де лом као ком -
па ни ја по мо гли у то ме. Ис -
та као бих да ће на ша ком па -
ни ја на ста ви ти да ула же у
мла де и њи хо во обра зо ва ње,
јер су то обла сти на ко ји ма
се те ме љи бу дућ ност – ре као
је Сми р нов.

При сут ни ма на све ча но сти
обра тио се и пот пред сед ник
Срп ског хе миј ског дру штва
проф. др Ду шан Сла дић, ко -
ји је го во рио о ак тив но сти ма
Дру штва у 2018. го ди ни и на -
гла сио зна чај по др шке до ма -

ћих ин сти ту ци ја, с по себ ним
на гла ском на ком па ни ји НИС
и ње ном ду го го ди шњем до -
при но су ра ду тог дру штва.

Вре ди ис та ћи да је Срп ско
хе миј ско дру штво јед но од
нај ста ри јих на уч них дру шта -
ва у Ср би ји, де ве то нај ста ри -
је хе миј ско дру штво у Евро -
пи, а де се то у све ту. Ор га ни -
за тор је мно го број них ме ђу -
на род них и на ци о нал них на -
уч них ску по ва, на ко ји ма је
ра до ве пред ста ви ло и два на -
ест но бе ло ва ца.

Да под се ти мо, за хва љу ју ћи
про гра му „Енер ги ја зна ња”,
НИС је пр ва ком па ни ја у Ср -
би ји ко ја је до би ла „Све то -
сав ску на гра ду” ко ју до де љу -
је Ми ни стар ство про све те, на -
у ке и тех но ло шког раз во ја Ре -
пу бли ке Ср би је за до при нос
раз во ју обра зо ва ња. Ка ко ис -
ти чу у НИС-у, и у на ред ном
пе ри о ду на ста ви ће да по др -
жа ва ју уна пре ђе ње ква ли те -
та обра зо ва ња у Ср би ји, као
и мла де та лен те.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 14. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРИ ЗНА ЊЕ НИС-у

Спе ци јал на за хвал ни ца

Ве ли ки ју би леј пан че вач ке Ра фи не ри је

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ПО КРА ЈИН СКОГ СЕ КРЕ ТА РИ ЈА ТА ЗА ОБРА ЗО ВА ЊЕ ПО СЕ ТИ ЛИ ПАН ЧЕ ВО

НА ЗАЈЕДНИЧКОМ ЗАДАТКУ

СТРУЧ НО ПРЕ ДА ВА ЊЕ

На си ље у шко ла ма

по моћ ни си сте ми: Енер га на,
ре зер во а ри, при ста ни ште на
Ду на ву и дру ги објек ти ра фи -
не риј ске ин фра струк ту ре.

Кра јем осам де се тих у РНП-у
је обез бе ђен склад у при мар ној
и се кун дар ној пре ра ди и оства -
ре на је бо ља ва ло ри за ци ја си -
ро ве наф те, та ко да је ра фи не -
риј ски ком плекс у Пан че ву већ
та да био свр стан ме ђу нај бо ље
у овом де лу Евро пе. У том пе -
ри о ду по чео је да ра ди FCC
ком плекс (по стро је ње за про -
из вод њу ди зе ла, бен зи на, бен -

зин ских ком по нен ти и га со -
ва), али и низ дру гих се кун -
дар них по го на. До 1990. го ди -
не оба вље на је ре кон струк ци -
ја дво сте пе ног тер мич ког кре -
кин га у ви сбре кинг ва ку ум
остат ка, из гра ђе но је по стро -
је ње за екс трак ци ју аро ма та
(Сул фо лан), пу ште но у рад по -
стро је ње за про из вод њу теч -
ног сум по ра (Кла ус) итд. Та да
је из гра ђе но и ре кон стру и са -
но ви ше обје ка та ра фи не риј -
ске ин фра струк ту ре и мо дер -
ни зо ва на је ла бо ра то ри ја, а на

ло ка ци ји „Пе тро хе ми је” по че -
ло је да  ра ди за јед нич ко по -
стро је ње за се кун дар ну об ра ду
от пад них во да с би о ло шким
трет ма ном.

А он да је усле ди ла НА ТО
агре си ја. Ра фи не ри ја је то ком
су ма ну тог бом бар до ва ња по го -
на пре тр пе ла ве ли ке жр тве. По -
ги ну ла су три, а ра ње на че ти ри
рад ни ка и уни ште на су сва ви -
тал на енер гет ска и про из вод -
на по стро је ња. Усле ди ла је об -
но ва, ко ја је спро ве де на у две
фа зе, и на кон не ко ли ко го ди -
на Ра фи не ри ја је до сти гла фи -
зич ки обим пре ра де наф те из
прет ход ног пе ри о да.

За о крет у исто ри ји ра фи не -
риј ске пре ра де НИС-а до го дио
се кра јем 2009. го ди не, ка да
ве ћин ски вла сник НИС-а по -
ста је „Га спром њефт”, и од та -
да се и НИС и Ра фи не ри ја у
Пан че ву убр за но раз ви ја ју.

За не што ви ше од две го ди -
не, по чет ком но вем бра 2012,
отво рен је но ви MHC/DHT ком -
плекс с по стро је њи ма за бла ги
хи дро кре кинг и хи дро о бра ду,
а упо ре до с тим из гра ђен је чи -
тав низ но вих по го на и обје ка -
та ра фи не риј ске ин фра струк -
ту ре. На но вим по стро је њи ма
успе шно се про из во де нај ква -
ли тет ни ји нафт ни де ри ва ти
„Евро 5” стан дар да. Овом ин -
ве сти ци јом, од бли зу 547 ми -
ли о на евра, успе шно је
завршенa пр ва фа за мо дер ни -
за ци је и по че ла је но ва ера ра -
фи не риј ске пре ра де.

Сре ди ном 2017. го ди не кре -
ну ла је ре а ли за ци ја про јек та
„Ду бо ка пре ра да с тех но ло ги -
јом од ло же ног кок со ва ња”, вред -
ног 300 ми ли о на евра, и ово је
кључ на ин ве сти ци ја дру ге фа -
зе мо дер ни за ци је Ра фи не ри је.
Из град њом но вих по стро је ња
ра фи не риј ска пре ра да НИС-а
би ће свр ста на ме ђу нај мо дер -
ни је у ис точ ној Евро пи.

сти ко је ре а ли зу ју и ко је има ју
у пла ну. Јед на од кључ них ини -
ци ја ти ва ло кал них са мо у пра -
ва је сте по тре ба из град ње но -
вих до мо ва за уче ни ка. По кра -
ји на има ре ал не по тре бе за њи -
ма – ре као је Ми лан Ко ва че -
вић и до дао да и град Пан че во
при па да гру пи ло кал них за јед -
ни ца на чи јим ће те ри то ри ја -
ма у на ред ном пе ри о ду би ти
из гра ђе ни спе ци ја ли зо ва ни
објек ти за жи вот уче ни ка.

Ка ко је ре као, ова по се та Пан -
че ву би ла је рад на и пред став -
ни ци По кра јин ског се кре та ри -
ја та за обра зо ва ње, про пи се,
упра ву и на ци о нал не ма њи не –
на ци о нал не за јед ни це би ли су
у при ли ци да раз го ва ра ју с ко -
ле га ма и да на те ре ну ви де ко ји
су то про бле ми с ко ји ма се про -
свет ни рад ни ци су сре ћу.

С дру ге стра не, Та тја на Бо -
жић, чла ни ца Град ског ве ћа

Пан че ва за ду же на за обра зо -
ва ње, с по но сом је ис та кла да
Град Пан че во во ди ра чу на о
шко ла ма и да пан че вач ке вас -
пит но-обра зов не уста но ве не -
ма ју фи нан сиј ске по те шко ће,
јер ло кал на са мо у пра ва ре дов -
но из два ја но вац за те ку ћа
одржа ва ња:

– На рав но, по сто је про бле -
ми у шко ла ма, а то је пре све -
га не до ста так про сто ра и по -
треб не на до град ње. Пред ви де -
ли смо из ра ду про јект но-тех -
нич ке до ку мен та ци је и на да -
мо се да ће мо у на ред ном пе -
ри о ду мо ћи да кон ку ри ше мо
за не ке ве ће ин ве сти ци је. Та -
ко ђе, ка па ци те ти шко ла се ши -
ре упо ре до с раз во јем са вре -
ме не тех но ло ги је, та ко да су
по треб ни но ви сме ро ви, па та -
ко и но ве ра ди о ни це и опре -
ма. На ше шко ле уче ству ју на
кон кур си ма ко је рас пи су је По -

кра ји на, до би ја ју сред ства и 
то нам за и ста мно го зна чи – 
ре кла је чла ни ца Град ског ве -
ћа за ду же на за обра зо ва ње.

Не дав но је гра до на чел ник
Пан че ва Са ша Па влов, при ли -
ком уру чи ва ња уго во ра о фи -
нан сиј ској по др шци пан че вач -
ким струч ним шко ла ма за 2018.
го ди ну, из ја вио да је пред на -
шом ло кал ном за јед ни цом ве -
ли ки иза зов јер, за хва љу ју ћи
из град њи се вер не ин ду стриј -
ске зо не, ве ли ки број стра них
ин ве сти то ра же ли да у на ред -
ном пе ри о ду по слу је у на шем
гра ду. Он је та да ре као да Пан -
че во има про блем јер не ма аде -
кват ну рад ну сна гу за ко јом бу -
ду ћи ин ве сти то ри тра га ју и да
је по треб но, у са рад њи с др -
жав ним ин сти ту ци ја ма, ура ди -
ти све ка ко би се обез бе ди ли
усло ви за шко ло ва ње нео п ход -
ног ка дра.

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ПРЕРАДЕ НАФТЕ У НАШЕМ ГРАДУ
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Три главна састојка сматра-
ју се одговорним за физио-
лошке особине коже. То су
колаген, еластин (ствара мре-
жу влакана која кожи даје
еластичност и гипкост) и гли-
козаминогликони с протео-
гликанским макромолекула-
ма (њихова функција је обез-
беђивање хидратације коже,
посебно преко високог капа-
цитета везивања воде који
има хијалурон).

Колаген је најзаступљени-
ји протеин код сисара и из-
носи 30% свих протеина.
Ствара се у ћелијама фибро-
бластима и кератиноцити-
ма. У кожи се налази најма-
ње десет различитих типова
колагена, али за њену грађу

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

Колаген – протеин
младости

(С)лагалица

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 200 гра ма ора ха (или

ле шни ка/ба де ма), 100 гра ма

ше ће ра у пра ху, 100 гра ма рен -

да не чо ко ла де и две-три ка ши ке

ру ма.

При пре ма: Из ме шај те мле ве -

не ора хе, ше ћер у пра ху и рен да -

ну чо ко ла ду. До дај те не ко ли ко

ка ши ка ру ма да се сме са фи но

по ве же. Об ли куј те бом би це и

ува љај те их у кри стал-ше ћер,

мле ве не ора хе или чо ко лад не мр ви це. Ста ви те у па пир на те кор пи -

це и по ре ђај те на та њир.

На по ме на: У сре ди ну сва ке бом би це мо же те ста ви ти по јед ну

кан ди ра ну ви шњу.

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

Чо ко лад не бом би це 
с ру мом

и изглед најзначајнији су тип
1, који представља структу-
ру везивног ткива, и тип 3,
који улази у структуру па-
пиларног слоја коже.

Доказано је да су колагена
влакна основни састојци си-
стема који обезбеђују чврсту
везу између епидерма (повр-
шинског дела коже) и дерма
(коже). Број колагених вла-
кана током процеса старења
се смањује, па зато треба
предузети кораке и код ко-
зметичара радити третмане
за стварање колагена (радио-
таласе, мезотерапију, дерма-
пен, плазмапен) и код куће
користити квалитетне креме
за негу и храњење коже.

Колаген се добија из масе
коју чине телећа, говеђа и
свињска кожа. Бирају се мла-
де животиње, јер оне садр-
же активан колаген који је
способан да се регенерише.
За стварање ове материје ко-
ристе се и биљни и живо-
тињски организми из мора.

Доказано је да само при-
родни колаген делује повољ-
но на кожу, јер денатураци-
ја доводи до губитка способ-
ности да везује воду. Најви-
ше се цени козметички ко-
лаген, јер је растегљив у во-
ди. Он се добија из телеће
коже.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, како се троше-
ње дана додељених години
примиче крају, тако се све
више осврћемо на наш жи-
вотни мозаик наслаган од
делова које смо низали,
углавном непажљиво, рутин-
ски их постављајући једне
за другима. Можемо да при-
метимо да се из целине из-
двајају тек поједини дело-
ви, разбацани по нашој жи-
вотној слагалици. Они има-
ју у себи скупљену сву снагу
емоција којима смо их обо-
јили и тако их сачували од
заборава.

Постоје животни догађа-
ји на које не рачунамо: де-
шавају се изненада и изази-
вају буру емоција довољно
јаку да их уреже у сећање
одједном и заувек. Везани
су за неочекивани добитак
или губитак, осећај беспо-
моћности, разочарања или
тријумфа. Могу да пробуде
у свакоме и хероја и кука-
вицу. Имају моћ да боје с
нашег животног платна пре-
ливају на све оне који су
увучени у личну емотивну
буру.

Поједини животни дога-
ђаји су неминовност, утка-
ни су у нашу временску нит,
додељени су нам да би нам
обогатили искуство и да би-
смо постали за нијансу му-
дрији. Они нису ни добри
ни лоши сами по себи, пред-
стављају саставни део живо-
та, прилику која (не)ће би-
ти искоришћена. Начин на
који се односимо према њи-
ма представља сликарско
платно наших емоција. Са-
мим тим што су  нам дати, а
ми имамо привилегију да их

проживимо, говори да тра-
јемо и имамо могућност да
учимо како да употребимо
мудрост коју доносе. Углав-
ном су везани за почетке или
завршетке етапа детињства,
школовања, заљубљивања,
родитељства, одрастања и са-
зревања. Знамо да нам до-
лазе и припремамо се за њих.
Велики изазов представља
начин на који прихватамо
животне догађаје и колико
смо спремни да учимо из
њих и од особа које су њи-
хов нераскидиви део. Тада
настају све боје и музика кao
јединствени одраз наших
емоција утканих у делове
које уграђујемо у слагалицу
звану живот.

„Лагалицу” правимо од по-
рицања, препуштања, непри-
хватања, потискивања... Ла-
жемо себе да нам је добро,
да и нисмо за боље, миримо
се са судбином, датошћу, не-
правдом. Живећи у емотив-
ном трансу, бојимо слаба-
шним бојама понеки делић
нашег мозаика. Отупели емо-
тивно, многи само додају
још нијанси сиве правећи
делове „лагалице” од слич-
них једноличних дана. Освр-
тањем на потрошени низ мо-
гу да виде само додавање го-
дина у једноличну, безбојну
и равну животну нит.

Буђење настаје у тренутку
кад нам нешто веома сна-
жно покрене вољу за живо-
том и стварањем. Увек има-
мо довољно снаге да од јед-
ноличног мозаика направи-
мо предивни животни фрак-
тал, у којем ће се преливати
и мешати снажне и јарке бо-
је љубави и захвалности. И
ако мислите да већ дуже вре-
ме немате не чему да будете
захвални, јутрос сте се про-
будили, дишете, a чим чита-
те ове речи, можете да ви-
дите и имате жељу да хра-
ните душу – мислим да је за
почетак то сасвим довољно.

Правити од живота „лага-
лицу” или предивни мозаик
– одлука је, као и увек, на
вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Гине ко ло шки 
пре гле ди оба вља ју се
субо том у Заво ду
„Пан че вац”

Када на интер нет пре тра жи ва -
чи ма уне се те име др Јова на
Руди ћа, гине ко ло га-аку ше ра на
ГАК-у „Народ ни фронт” у Бео -
гра ду, отво ри ће се вели ки број
стра ни ца на који ма се он спо -
ми ње – како у тек сто ви ма број -
них меди ја где он као саго вор -
ник скре ће пажњу на важност
редов них гине ко ло шких пре -
гле да, тако и у комен та ри ма
чита тељ ки и посто ви ма на раз -
ли чи тим фору ми ма посве ће -
ним здра вљу, гине ко ло ги ји или
труд но ћи.

Оно што се у тим комен та -
ри ма може запа зи ти, јесте да о
овом док то ру сви гово ре само
у супер ла ти ву: врхун ски струч -
њак, изван ре дан хирург, диван
човек посве ћен свом послу и
паци јент ки ња ма... У све ту у
коме смо нави кли да на рачун
запо сле них у здрав ству одла зе
махом кри ти ке и опту жбе,
чиње ни ца да неки лекар доби -
ја ово ли ко похва ла заи ста завре -
ђу је пажњу. Међу тим, ово и не
би била тако важна ствар за
Пан че во и Пан чев ке да упра во
др Јован Рудић није један од
стал них чла но ва тима спе ци -
ја ли ста Заво да за здрав стве ну
зашти ту рад ни ка „Пан че вац”.
Он у овој уста но ви оба вља пре -
гле де сва ке субо те, а паци јент -
ки ње могу зака за ти пре глед
рад ним дани ма од 7 до 14 сати
путем теле фо на 013/21-90-900
и 013/21-90-903.

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: ДР ЈОВАН РУДИЋ, СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ГИНЕ КО ЛО ГИ ЈЕ И АКУ ШЕР СТВА

ПАЦИ ЈЕНТ КИ ЊЕ СУ ОДЛУ ЧИ ЛЕ: 
ДОК ТОР ЗА ДЕСЕТ КУ!

пре глед. То је погуб но за здра -
вље чита ве наше попу ла ци је.

• Шта обу хва та основ ни гине -
ко ло шки пре глед и какве подат -
ке нам даје?

– Под ра зу ме ва пре глед гени -
та ли ја и видљи вог дела грли ћа
мате ри це, кол по ско пи ју, Папа -
ни ко лау тест, све бри се ве и
ултра звук. Кол по ско пи ја је изу -
зет но важна упра во у раној
дијаг но сти ци кар ци но ма, јер
нам омо гу ћа ва да откри је мо
малиг не про ме не у њихо вој
почет ној фази. Са мном у тиму
у Заво ду „Пан че вац” ради и др
Љиља на Дими три је вић Лесен -
дрић, гине ко лог-аку шер. Она
је струч њак упра во за цито ло -
ги ју и рану дијаг но сти ку кар -
ци но ма грли ћа мате ри це. У
зави сно сти од резул та та систе -
мат ских пре гле да, по потре би
ради мо и додат не услу ге.
Нарав но, на пре гле де могу доћи
и труд ни це и поро ди ље или
пак жене код којих је већ дијаг -
но сти ко ва но неко обо ље ње.
Ипак, пона вљам: било би иде -
ал но да жене на пре глед не
дове де болест, већ нави ка да
бри ну о свом здра вљу. Моде -
ран и савре ме ни про стор Заво -
да „Пан че вац”, који по сво јој
опре мље но сти и капа ци те ти ма
може пари ра ти неким од врхун -
ских бео град ских кли ни ка,

дијаг но сти ко ва ли кар ци ном јај -
ни ка. Лоша стра на кар ци но ма
је у томе што он углав ном почи -
ње без ика квих симп то ма и тего -
ба, а када се поја ве боло ви и
крва ре ња, то је већ знак да је
болест у поод ма клој фази, када
углав ном ни хирур ги ја више не
пома же. Ипак, посто ји и рела -
тив но добра стра на при че: рак
грли ћа мате ри це има сво је пре -
ин ва зив не фор ме и ево лу ци ја
боле сти је више го ди шња. То
зна чи да има те про сеч но неко -
ли ко годи на на рас по ла га њу да
ухва ти те болест у раној фази и
да је јед но став но изле чи те. Сто -
га бих свим жена ма пре по ру -
чио да се не узда ју у сре ћу, већ
да покло не себи пет мину та
годи шње и оду на пре гле де. Они
су неин ван зив ни, без бол ни, јед -
но став ни, крат ко трај ни, нису
непри јат ни, не пред ста вља ју

ника кав живот ни неком фор, а
корист може бити више стру ка.

• Како то да је у неким земља -
ма кан цер грли ћа мате ри це
изу зет но рет ка болест или је
гото во и нема, док је у Срби ји
ста ње алар мант но?

– Ствар је у зако ну. У Нор ве -
шкој је, на при мер, рак грли ћа
мате ри це иско ре њен зато што је
одла зак на гине ко ло шки пре глед
у тој земљи, као и у мно гим дру -
гим држа ва ма Евро пе, закон ска
оба ве за сва ке жене. Ако у тим
земља ма обо ли те од рака грли ћа
мате ри це, тро шко ве лече ња сно -
си те сами, јер нисте испо што ва -
ли сво је оба ве зе и оти шли код
лека ра на вре ме. По мом мишље -
њу, ова кву стра те ги ју тре ба ло би
при ме ни ти и у нашој земљи.
Сигу ран сам да би то било дело -
твор но реше ње, које би врло брзо
про ме ни ло лоше ста ти сти ке.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Какве врсте пре -
гле да оба вља те у Заво ду „Пан -
че вац”?

ДР ЈОВАН РУДИЋ: Поче ли
смо од нај ва жни јег, а то су ком -
плет ни гине ко ло шки пре гле ди
које сва ка жена не тре ба, него
мора ура ди ти јед ном годи шње.
Ако узме мо у обзир чиње ни цу
да у про се ку у Срби ји сва ког
дана јед на жена умре од рака
грли ћа мате ри це и да је то јед -
на од три нај че шће врсте малиг -
них тумо ра од којих жене обо -
ле ва ју и губе живо те у нашој
земљи, јасно је коли ко су редов -
ни гине ко ло шки пре гле ди
важни. При ме ти ти про ме не у
почет ној фази и „сасе ћи их у
коре ну” јед на ко је спа са ва њу
живо та. Рак грли ћа мате ри це
нај лак ши је за дијаг но сти ку и
лече ње и једи ни чији је узрок
наста ја ња познат, а ипак има -
мо ова ко недо пу сти во лошу ста -
ти сти ку. Морам да будем суро -
во искрен и да кажем да су
жене у Срби ји изу зет но нео д -
го вор не и да сво је здра вље,
нажа лост, често ста вља ју на
послед ње место. Не могу то
ника ко да схва тим. Све жене
које позна јем има ју свог фри -
зе ра, козме ти ча ра, мани ке ра,
педи ке ра, зна ју им и име на и
поро дич но ста бло, а нема ју свог
гине ко ло га и не одла зе на основ -
ни гине ко ло шки систе мат ски

Не уздај те се у сре ћу!
Одла зак код 
гине ко ло га јед ном
годи шње спа са ва
живот.

На пре глед могу доћи
и труд ни це.

дозво ља ва нам и то да зајед но
с менаџ мен том Заво да пла ни -
ра мо да се у ско ри јој будућ но -
сти бави мо и инва зив ни јим
про це ду ра ма које зах те ва ју
мало спе ци фич ни ју орга ни за -
ци ју, но о том потом.

• Шта иза зи ва рак грли ћа
мате ри це и да ли је он карак -
те ри сти чан за одре ђе но живот -
но доба жене?

– До боле сти дово ди хума ни
папи ло ма вирус (ХПВ), који се
откри ва кол по ско пи јом и Папа -
ни ко лау тестом. Што се тиче
годи на живо та када се он јавља,
пра ви ла више нема. Стра шно
је то што нам дола зе све мла ђе
осо бе, узра ста од око 20–25 годи -
на са пре кан це ро за ма нај ви шег
сте пе на, и то слу чај но откри ве -
ним. Про шле годи не сам имао
слу чај девој ке од 19 годи на са
пре кан це ро зом на грли ћу, а
недав но смо и код јед не два де -
се то го ди шње паци јент ки ње

ПРЕГЛЕД ПО ВАШОЈ МЕРИ

Доктор Јован Рудић обавља прегледе у Заводу „Панчевац”

суботом, а ви свој термин можете заказати радним данима

од 7 до 14 сати путем телефона 013/21-90-900. Због великог

интересовања препоручујемо вам да то учините на време.

Класични преглед гинеколога кошта 4.000 динара, ултра-

звучни преглед 4.000 динара, ПАПА тест и колпоскопија та-

кође 4.000 динара. Уколико се одлучите за комбинацију

класичног гинеколошког и ултразвучног прегледа, цена ће

бити 6.000 динара, а ако радите класични и ултразвучни

преглед, ПАПА тест и колпоскопију, овај пакет коштаће

7.500 динара.



„По не кад се на ђе те на но -
вом ме сту, с но вим љу ди ма
и на у чи те но ве ства ри, кад
се то ме нај ма ње на да те и кад
вам је то ве ро ват но нај по -
треб ни је. Ме ни се то де си ло
јед не но ћи, на мрач ном, са -
мот ном дру му. Кад раз ми -
слим о то ме, мо ја си ту а ци ја
је би ла од раз мог та да шњег
жи во та. Био сам из гу бљен на
дру му, као и у жи во ту – ни -
сам знао ку да идем, ни ти за -
што се кре ћем у овом или
оном прав цу.”

Кроз при чу са три осо бе
ко је упо зна је у ка фи ћу – ко -
но ба ри цом Кеј си, ку ва ром
и вла сни ком Мај ком и го -
шћом Ен – Џон кре ће у по -
тра гу за од го во ри ма ко ја ће
га од ве сти све до лук су зних

кан це ла ри ја ве ли ких игра -
ча и пе шча них пла жа
тропских остр ва. На том пу -
ту он от кри ва нов на чин да
по сма тра свој жи вот и од -
но се с дру гим љу ди ма, али
и шта све мо же да се на у чи
од јед не зе ле не мор ске
корња че.

ДРУШТВО
Петак, 14. децембар 2018.

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

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас када вам
је цвеће рекло више од речи.
„Панчевац” и издавачка ку-
ћа „Вулкан издаваштво” при-
премили су по један приме-
рак књиге „Изгубљени цве-
тови Алис Харт” Холи Рин-
гланд за два наша читаоца
или читатељке који су нај-
креативније одговорили на
то питање.

Награђени су читаоци 
који су послали следеће 
СМС-ове:

„Врло често ми цвеће уме-
сто њега говори: ’Извини, дра-
га, опет сам се запричао с
другарима у кафани, а и сат
ми је стао’. Не знам само до-
кле.” 063/3343...

„Кад год мој драги није
знао како да ’опере флеке’,
говорило је цвеће. На крају
је и оно јадно занемело од
муке.” 060/1417...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-
ативнијих одговора на пита-
ње шта је за њих највећа хра-
брост. Они ће освојити по је-
дан примерак књиге „Хра-
брост” Кларе Усон.

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

„Највећа храброст је има-
ти пасош ЕУ, а остати овде.
У ствари, то би већ била нај-
већа лудост, а не храброст.”
062/8212...

„Највећа храброст је кад
изађеш на испит, а ниси пре-
шао пола градива. А највећа
срећа је кад тај испит ипак
положиш.” 064/1736...

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

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 19. де цем бра, 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 вас
нај ви ше ин три ги ра код хе миј ских еле ме на та?”, на гра ди ће мо
по јед ним при мер ком књи ге „Ка ши ка ко ја не ста је” Се ма Ки на.
Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „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.

Пе ри од ни си стем еле ме на та
јед но је од на ших вр хун ских
на уч них до стиг ну ћа, али по -
ред осно ва хе ми је, у ње га је
угра ђе но и бо гат ство људ ских
стра сти, мно ге аван ту ре, из -
да је и оп се си је. Фа сци нант -
не при че пу не из у зет них де -
та ља и ин те ре сант них по да -
та ка пра те угље ник, нео н, си -
ли ци јум, зла то и све еле мен -
те ко ји су око нас или у на -
ма. Они игра ју сво је уло ге у
људ ској исто ри ји, фи нан си -
ја ма, ми то ло ги ји, кон флик -
ти ма, умет но сти, ме ди ци ни
и жи во ти ма (че сто) лу дих на -
уч ни ка ко ји су их от кри ли.

За што је Ган ди мр зео јод?
За што су Ја пан ци на фил му
уби ли Год зи лу про јек ти ли -

ма од кад ми ју ма? Ка ко је ра -
ди јум ско ро уни штио ре пу -
та ци ју Ма ри је Ки ри? И за -
што је те лу ри јум до вео до
нај би зар ни је злат не гро зни -
це у исто ри ји? Ово су са мо
не ка од пи та ња на ко ја ће те
од го вор на ћи у овој књи зи.

„Ка ши ка ко ја не ста је”
Се ма Ки на

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Ка фић на кра ју све та”
Џо на Стре лец ког

Два чи та о ца ко ји до сре де, 19. де цем бра, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Ка да вам
је цве ће ре кло ви ше од ре чи?”, на гра ди ће мо по јед ним при -
мер ком књи ге „Из гу бље ни цве то ви Алис Харт” Хо ли Рин гланд.
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

Храброст или лудост

У ПАН ЧЕ ВУ РА ДИ БРАЧ НО СА ВЕ ТО ВА ЛИ ШТЕ

ПРЕ ЉУ БА ЈЕ СА МО ВРХ ЛЕ ДЕ НОГ БРЕ ГА
Ве ли ки број 
су пру жни ка тра жи 
са вет те ра пе у та због
не вер ства

Нео про стив грех или
при ли ка да се оја ча
ве за?

Бес плат ну 
пси хо ло шку по др шку
по тра жи те до кра ја
го ди не

Ве ли ки број парт не ра, бар у
не ким фа за ма брач ног жи во -
та, на свом за јед нич ком пу ту
на и ла зи на од ре ђе не пре пре ке
и рас кр сни це, ка да се не ми -
нов но на ме ће и пи та ње да ли,
и упр кос све му, на ста ви ти пут
ру ку под ру ку, или је бо ље ипак
да сва ко про ду жи са мо стал но
да ље. Је дан од глав них раз ло -
га за по кре та ње ова квих те ма
је брач на пре љу ба.

Пре ма ре чи ма пси хо ло га и
пси хо те ра пе у та Ја дран ке Гру -
ји чић Ђу рић, ко ја у на шем гра -
ду во ди бес плат но са ве то ва ли -
ште за брак и по ро ди цу, су пру -
жни ци ко ји овим по во дом до -
ла зе на са ве то ва ње, по пра ви -
лу тра же крив ца у оном дру -
гом и оче ку ју од са вет ни ка да
пре у зме на се бе уло гу су ди је и
да ар би три ра у спо ру из ме ђу
њих, што је по гре шно.

– Брач ни са вет ник или те -
ра пе ут ни је ту да упи ре пр -
стом у би ло ко га и не ће ети ке -
ти ра ти ни вас ни ва шег парт -
не ра као по зи тив ца или не га -
тив ца у ва шем ме ђу соб ном од -
но су. Ње гов за да так је да с ва -
ма за јед но ис тра жи ка ко је и
за што уоп ште до шло до за сто -
ја и про бле ма у бра ку. Чин

Изложба слика и цртежа чла-
нова Удружења инвалида ра-
да и особа са инвалидитетом
града Панчева отворена је у
четвртак, 6. децембра, у про-
сторијама тог друштва. Међу-
народни дан особа са инвали-
дитетом био је повод да чла-
нови Удружења представе ре-
зултате пројекта који је реа-
лизован у протекла четири ме-
сеца, уз финансијску подршку
Града.

Према речима Слободана
Стефановића, председника
Удружења, пројекат је окупио
десетак полазника, који су на
исказивању својих креативних
способности радили са сликар-

ком Јеленом Бадњевац Ристић.
Присутни су прошлог четврт-
ка имали прилику да виде од-
личне радове живих и ведрих
боја, урађене у најразличити-
јим техникама, а преовладава-
ли су пејзажи и цвеће.

– Осмислили смо пројекат с
циљем да овим људима пру-
жимо прилику да мало изађу
из куће и покажу своје могућ-
ности, да се релаксирају и за-
бораве на проблеме, уживају-
ћи у друштву и креативном ра-
ду – рекла је Јелена Бадњевац
Ристић.

Изложбу је погледао и Ђор-
ђе Лукач, директор панчевач-
ке филијале Националне слу-

жбе за запошљавање, који је
истакао да је ситуација са осо-
бама са инвалидитетом увек
тешка, будући да су оне због
својих ограничења теже
запошљиве.

– На евиденцији наше фи-
лијале, према последњим по-
дацима, налази се укупно 526
инвалидних лица с територи-
је јужног Баната. У самом гра-
ду на евиденцији су 362 особе
са инвалидитетом, а њих 217
активно тражи посао. Најви-
ше инвалидних лица је без ква-
лификација или с ниским ква-
лификацијама, па због недо-
статка образовања често пре-
лазе у дугорочну незапосле-

ност. На нивоу панчевачке фи-
лијале у 2018. години запосле-
но је 225 особа са инвалиди-
тетом, међу којима је највише
лица с првим степеном про-
цене радне способности – ис-
такао је Лукач.

Запошљавање није једини
проблем особа са инвалидите-
том и инвалида рада у нашем
граду. У Удружењу кажу да им
велике муке задају и баријере
у саобраћају, недостатак при-
ступа одређеним објектима, не-
могућност превоза аутобуси-
ма, дискриминација и чиње-
ница да друштво нема довољ-
но слуха за њихове потребе.

Д. К.

АКТИВНОСТИ ИНВАЛИДА РАДА

Креативношћу против проблема

пре ва ре је са мо врх ле де ног
бре га. И тре ба ће вам, за си гур -
но, до ста вре ме на, сна ге и енер -
ги је да са гле да те и ре ши те све
оно што је ду го  гу ра но под те -
пих у парт нер ском од но су –
об ја сни ла је Ја дран ка Гру ји -
чић Ђу рић.

Она до да је и то да ни су све
ве зе до вољ но чвр сте да „пре -
жи ве” и иза се бе оста ве не вер -
ство. За не ке па ро ве ово је не -
пре мо стив про блем и нео про -
сти ви грех. Ипак, по сто је и
број ни слу ча је ви где су се парт -
не ри ко ји су на и шли на ова кву
си ту а ци ју, ухва ти ли с њом уко -
штац и ус пе ли да је, упр кос
све му, пре ва зи ђу и пре бро де.
Шта ви ше, они су ти ме са мо
до дат но учвр сти ли и оја ча ли
сво ју ве зу.

– Уко ли ко љу бав у од но су и
да ље по сто ји, сва ка ко тре ба по -
ку ша ти и да ти свом бра ку дру -
гу шан су, а то зна чи да тре ба
ра ди ти на ре у спо ста вља њу на -
ру ше ног по ве ре ња и на ин те -
гра ци ји при че о не вер ству у
брач ну при чу. То ком са ве то -
ва ња, за јед но с те ра пе у том, раз -
ма тра ће те шта је то што би сте
ви и ваш парт нер мо гли да пре -
ду зме те ка ко би сте удру же ним
сна га ма пре ва зи шли ак ту ел не
про бле ме. На рав но, у слу ча ју
да сте обо је са гла сни да же ли -
те да на ста ви те сво ју емо тив ну
ве зу и за јед нич ки жи вот. Мал -
те не да и не по сто ји ве за у ко -
јој бар у не ким тре ну ци ма не
до ла зи до од ре ђе них тур бу лен -
ци ја, за сто ја или кон фли ка та,
али брач ни са вет ник је ту упра -

во за то да под у чи парт не ре ка -
ко да та кве си ту а ци је раз ре -
ша ва ју и пре ва зи ла зе на кон -
струк ти ван и здрав на чин. Крај -
њи циљ те ра пи је ни је са мо сма -
ње ње тре нут не тен зи је ко ја по -
сто ји из ме ђу су пру жни ка, већ
ус по ста вља ње трај ног, зре лог
од но са љу ба ви и по ве ре ња, ко -
јим обе стра не уна пре ђу ју ква -
ли тет свог жи во та – за кљу чу је
Ја дран ка Гру ји чић Ђу рић.

Бес плат но са ве то ва ли ште за
брак и по ро ди цу део је про јек -
та „Са чу вај мо по ро ди цу”, ко ји
ре а ли зу је удру же ње „Пси хо ге -
не за”, уз фи нан сиј ску по др шку
Гра да. Са ве то ва ли ште ће ра -
ди ти до кра ја го ди не, а ви ше
ин фор ма ци ја мо же те до би ти
пу тем те ле фо на 061/64-72-290.

Д. Ко жан

Дру га шан са има сми сла са мо ако се љу бав ни је уга си ла

Два пан че вач ка ро та ри-клу ба,
РК „Пан че во” и РК „Ми хај ло
Пу пин”, до ни ра ла су про шле
не де ље два са вре ме на ги не ко -
ло шка сто ла Оде ље њу ги не ко -
ло ги је и аку шер ства пан че вач -
ке Оп ште бол ни це.

Ова опре ма вред на је око
6.000 евра, а део је ве ли ке ак -
ци је у окви ру ко је је истом оде -
ље њу пре че ти ри ме се ца по кло -
њен и 4Д ул тра звуч ни апа рат.

– Ак ци ји ко ју су за по че ла
два клу ба из Пан че ва ка сни је
су се при кљу чи ли и оста ли клу -
бо ви из на шег ди стрик та, као
и из Сло ве ни је, Ру му ни је и
Аме ри ке, а ве ли ку по моћ пру -
жи ли су и при вред ни ци и гра -
ђа ни Пан че ва. При ку пи ли смо
пре ко 41.000 до ла ра. Ини ци -
јал но је би ло пла ни ра но да се
ку пи са мо 4Д ул тра звук, а по -
што је пре о ста ло нов ца, ак ци -
ју смо про ши ри ли и ку пи ли

смо и ги не ко ло шке сто ло ве –
об ја снио је Ср ђан Влај ко вић,
пред сед ник Ро та ри-клу ба „Ми -
хај ло Пу пин”.

Пан че вач ко по ро ди ли ште је
јед но од бо љих и ве ћих у Ср -
би ји и у ње му се про сеч но оба -
ви 1.500–1.600 по ро ђа ја го ди -
шње. Сва ка па ци јент ки ња од -
мах по при је му мо ра ура ди ти
и ул тра звуч ни пре глед.

– Днев но ре а ли зу је мо од три -
де сет до пе де сет пре гле да по -
мо ћу но вог ул тра зву ка. Онај
ста ри ни је био об на вљан чи та -
вих пет на ест го ди на, па је ја -
сно да је ди јаг но сти ка са да да -
ле ко пре ци зни ја и по у зда ни ја.
С до на ци јом сто ло ва опре ма је
ком пле ти ра на, па ће се па ци -
јент ки ње то ком пре гле да осе -
ћа ти још бо ље и си гур ни је –
ис та као је др Зо ран Пе тро вић,
на чел ник Ги не ко ло шко-аку -
шер ског оде ље ња.

РО ТА РИ ЈАН ЦИ ДО НИ РА ЛИ ОПРЕ МУ БОЛ НИ ЦИ

Сти гли но ви ги не ко ло шки сто ло ви

На том оде ље њу тре нут но ра -
ди че тр на ест ле ка ра, а же ља
им је да на ба ве и но ви ла па ро -
скоп ски стуб. Ро та ри јан ци су
на ја ви ли да ће нај ве ро ват ни је
у на ред ном пе ри о ду по кре ну -
ти но ву ак ци ју ка ко би и тај
уре ђај био обез бе ђен.

Ина че, у прет ход ном пе ри о -
ду су оба пан че вач ка ро та ри-
клу ба не за ви сно до ни ра ла опре -
му Деч јем и Ги не ко ло шком
оде ље њу Оп ште бол ни це, као
и раз ли чи тим уста но ва ма за
де цу и Цен тру за та лен те „Ми -
хај ло Пу пин”. Д. К.



При пад ни ци МУП-а у Пан -
че ву ухап си ли су Н. Б. (1983)
због по сто ја ња осно ва сум ње
да је по чи нио кри вич но де ло
на но ше ње ла ке те ле сне по -
вре де. Он је осум њи чен да је

кра јем но вем бра на ули ци ме -
тал ном шип ком за дао ви ше
уда ра ца у пре де лу гла ве и те -
ла оште ће ном му шкар цу.

Пан че вач ки по ли цај ци су
по на ло гу тог ту жи ла штва под -

не ли кри вич ну при ја ву у ре -
дов ном по ступ ку про тив че -
тр де сет дво го ди шњег му шкар -
ца због по сто ја ња осно ва сум -
ње да је из вр шио кри вич но
де ло угро жа ва ње си гур но сти.

Он је пре тио оште ће ном
да ће га уби ти уко ли ко му не
пот пи ше до ку мен та за пре -
нос вла сни штва над мо тор -
ним во зи лом.

ХРОНИКА
Петак, 14. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Павле Киш
Павле Киш, некадашњи фуд-
балер, тренер и, касније, осни-
вач и председник Удружења
девизних пензионера Југосла-
вије, преминуо је недавно по-
сле дуге и тешке болести. Ма-
да је рођен у Београду (1940)
и мада је дуже време живео у
иностранству (Аустрија, Не-
мачка, Холандија), далеко нај-
већи део живота провео је у
Панчеву.

Фудбалску каријеру је започео са свега петнаест годи-
на у панчевачком „Динаму”. Већ у шеснаестој је прешао
у „Партизан”, где се прочуо као лево крило (чувена
шампионска генерација „’Партизанових’ беба”). У осам-
наестој је први пут заиграо за омладинску репрезента-
цију Југославије. Од почетка шездесетих па готово све
до краја седамдесетих играо је за познате европске клу-
бове, поред осталих за немачке „Херту” и „Бајер” Левер-
кузен или холандски ПСВ Ајндховен, у којем је и завр-
шио играчку каријеру. После тога био је тренер у Либи-
ји, Ираку, Тунису, Кувајту и на Кипру.

Удружење девизних пензионера основао је 1991. го-
дине и водио га две деценије. Такође, борио се за враћа-
ње имовине одузете грађанима после 1945. У медијима
се залагао за разумна решења, толерантан дијалог и
превазилажење тензија између постмилошевићевске
власти и жртава послератне национализације, у које је и
сам спадао. Био је истовремено велики борац и скроман
човек.

По сопственој жељи, скромно је и сахрањен у поро-
дичној гробници у Панчеву.

Че ста так ти ка оних
ко ји на овај на чин 
уз не ми ра ва ју дру ге:
пре те уби ством или
ра ња ва њем чла но ва
по ро ди це 

По ли ци ја бр зо ре ша ва
та кве слу ча је ве

При пад ни ци ма По ли циј ске
упра ве у Бе о гра ду сва ко днев -
но из ме ђу де се то ро и пет на е -
сто ро гра ђа на при ја ви да су
до би ли прет ње и би ли уз не -
ми ра ва ни.

На осно ву њи хо вих жал би
мо же се за кљу чи ти да су ме ђу
нај че шћим мо ти ви ма мр жња,
љу бо мо ра, же ља за осве том,
сва ђе око ста ра тељ ства над де -
цом, не ре ше ни имо вин ско-
прав ни од но си итд., об ја ви ла
је „По ли ти ка”.

Ме ђу они ма ко ји при ја вљу ју
прет ње су ка ко мла ди, та ко и
ста ри ји. Има и му шка ра ца и
же на, мла ди ћа и де во ја ка, ма -
ло лет ни ка, на пу ште них љу бав -
ни ка, ду жни ка итд.

Иван Цви јо вић, са мо стал ни
по ли циј ски ин спек тор из Оде -
ље ња за јав ни ред и мир бе о -
град ске по ли ци је, из ја вио је да
се та кви слу ча је ви успе шно ре -
ша ва ју. 

– По ли ци ја се од но си пре ма
прет ња ма у за ви сно сти од њи -
хо вог ин тен зи те та и то га ка ко
их оште ће ни схва та и ко ли ко
их озбиљ но до жи вља ва. Успе -
шно ре ша ва мо го то во све при -
ја вље не прет ње и от кри ва мо
оне ко ји су их упу ти ли. Ка да
то ура ди мо, оба ве шта ва мо љу -
де ко ји су нам при ја ви ли та кве
осо бе да смо их про на шли, али
их исто вре ме но упо зо ра ва мо
да те по дат ке не сме ју да зло у -
по тре бља ва ју да би им се све -
ти ли. Сем то га, о ре зул та ти ма
ис тра га ко је смо во ди ли, оба -
ве шта ва мо над ле жне су до ве и
ту жи ла штва, а они за тим од -
лу чу ју има ли у то ме што смо
ис тра жи ва ли еле ме на та кри -
вич ног де ла или не ма – ис та -
као је Цви јо вић.

На пи та ње но ви на ра ка кве
вр сте прет њи су нај у че ста ли је,
пре ци зи рао је да су то оне ко је
се упу ћу ју пре ко мо бил них те -
ле фо на, СМС по ру ка ма, као и
оне ко је се ша љу пре ко имејл
по ру ка, пре ко ин тер не та и с
јав них те ле фон ских го вор ни -
ца. Они ко ји ша љу та кве по ру -
ке, пре те жр тва ма уби ством, а
ако же ле да их до дат но за стра -
ше, при ме њу ју још јед ну так -
ти ку.

– Уко ли ко же ле да што ви -
ше за стра ше оште ће не, они у
том слу ча ју по ми њу нај бли же
чла но ве по ро ди ца жр та ва и
пре те да ће их бр зо ли кви ди -
ра ти. Та кве прет ње има ју при -
о ри тет и гле да мо да их што
пре ре ши мо – до дао је Цви јо -
вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
прет ње се че сто упу ћу ју и вла -
сни ци ма фир ми, а не са мо гра -
ђа ни ма. У тим слу ча је ви ма нај -
че шће им се пре ти ба ца њем
бом би или па ље њем фир ми.
Та кве вр сте прет њи су под јед -
на ко ва жне као оне ко је се од -
но се на уби ства чла но ва по ро -
ди ца и има ју ви сок при о ри тет.

Ме ђу тим, за по ли ци ју убе -
дљи во нај ве ћу ва жност има ју
прет ње ко је су упу ће не јав ним
лич но сти ма или осо ба ма из
дру штве но по ли тич ког жи во та.
Оне се ре ша ва ју по убр за ној
про це ду ри због опа сно сти по
дру штво и осо бе на ко је се од -
но се.

– Ка да оште ће ни же ли да
от кри је иден ти тет оног ко му
је пре тио, да ће све по дат ке по -
ли ци ји и би ће мак си мал но
искрен. Мо же се де си ти да он
не што пре ћу ти, иа ко би на ма
то ко ри сти ло у ис тра зи. Ме ђу -
тим, без об зи ра на то, ми у сва -
ком слу ча ју от кри ва мо го то во
све ко ји су упу ти ли прет ње. Ка -
да их на ђе мо, они по пра ви лу
то не ће од мах да при зна ју и у
по чет ку не ги ра ју да су та ко не -
што ра ди ли. Ме ђу тим, ка да их
при ти сне мо до ка зи ма, на кра -
ју по пу шта ју и све при зна ју –
до дао је Цви јо вић.

Он је ре као да се, за хва љу ју -
ћи тех нич ким уре ђа ји ма, ко ји
су на пре до ва ли, ла ко мо гу от -
кри ти они ко ји пре те.

– Тре нут но је не мо гу ће не
ући не кој прет њи у траг. Има -

мо тех нич ка сред ства у скла ду
са за ко ни ма, та ко да вр ло ла ко
от кри ва мо по чи ни о це, без об -
зи ра на то да ли су упу ти ли
прет ње с јав не го вор ни це, мо -
бил ног те ле фо на, пре ко имеј -
ла, пи смом или пре ко обич ног
те ле фо на. Сем то га, има мо од -
лич ну са рад њу с „Те ле ко мом”,
с мо бил ним опе ра те ри ма у Ср -
би ји, са свим ин тер нет про вај -
де ри ма и са свим по шта ма у
Ср би ји – до дао је Цви јо вић.

Он је са ве то вао гра ђа ни ма
ко ји при ме не ку прет њу пу тем
мо бил ног те ле фо на да не од -
го ва ра ју на њу, већ да је при ја -
ве мо бил ним опе ра те ри ма. Об -
ја снио је да они у та квим слу -
ча је ви ма има ју пра во да нај -
пре упо зо ре вла сни ка бро ја с
ко јег је сти гла прет ња, а ако то
не ма ни ка квог ефек та, та кав
број трај но ис кљу че. Уко ли ко
се прет ње и по сле то га на ста -
ве, све тре ба без раз ми шља ња
при ја ви ти по ли ци ји. Ако је
прет ња сти гла пре ко мо бил ног
те ле фо на, он да тре ба са чу ва ти
тзв. скрин шо то ве и по сла ти их
по ли ци ји. Исто ва жи и ка да је
прет ња упу ће на пре ко имеј ла.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан -
че ву су по на ло гу По себ ног
оде ље ња за су зби ја ње ко руп -
ци је Ви шег јав ног ту жи ла -
штва у Бе о гра ду под не ли
кри вич ну при ја ву про тив
рад ни ка Јaвног пред у зе ћа

„Ко вин ски ко му на лац” због
по сто ја ња осно ва сум ње да
је из вр шио кри вич но де ло
про не ве ра.

Сум ња се да је он у пе ри о -
ду од кра ја де цем бра 2016.
до ју ла 2017. го ди не при сво -
јио ве ћу ко ли чи ну ра зних ар -
ти ка ла за ко је је био за ду -
жен, чи ја се вред ност про це -
њу је на 2.282.701 ди нар.

Пан че вач ка по ли ци ја је,
та ко ђе по на ло гу По себ ног
оде ље ња за су зби ја ње ко руп -

ци је Ви шег јав ног ту жи ла -
штва у Бе о гра ду, под не ла
кри вич ну при ја ву про тив по -
кра јин ског шу мар ско-лов -
ног ин спек то ра и од го вор -
ног ли ца ло вач ког удру же -
ња „Срн даћ” из Али бу на ра
због по сто ја ња осно ва сум -

ње да су из вр ши ли кри вич -
на де ла зло у по тре ба слу -
жбеног по ло жа ја и зло у по -
тре ба по ло жа ја од го вор ног 
ли ца.

Они се те ре те да су ор га -
ни зо ва ли да се под сти цај на
сред ства По кра јин ског се -
кре та ри ја та за по љо при вре -
ду, на ме ње на уна пре ђе њу
лов ства и одо бре на удру же -
њу „Срн даћ”, у из но су од
800.000 ди на ра, утро ше ми -
мо уго вор не оба ве зе.

ПО ЛИ ЦИ ЈА ПУ НИ НО ВИ ЗА ТВОР

Пре ту чен ме тал ном
шип ком

НА СТА ВЉА СЕ БОР БА ПРО ТИВ КО РУП ЦИ ЈЕ

Оште ти ли др жа ву за
пре ко три ми ли о на

При пад ни ци Упра ве са о бра -
ћај не по ли ци је МУП-а Ср би -
је у пе ри о ду од 10. до 16. де -
цем бра спро во де ак ци ју по ја -
ча не кон тро ле са о бра ћа ја, то -
ком ко је по себ но пра те и ка -
жња ва ју во за че ко ји упра вља -
ју во зи лом под деј ством
психоак тив них суп стан ци и
алкохола.

Ак ци ја је по че ла 10. де цем -
бра на те ри то ри ји свих др жа ва
чла ни ца Европ ске уни је, као и

у Ср би ји, Нор ве шкој и Швај -
цар ској, а по сле сва ког за у ста -
вља ња во за ча би ће оба ве зно ал -
ко-те сти ра ње.

Во жња под ути ца јем ал ко -
хо ла не са мо да не га тив но ути -
че на функ ци је нео п ход не за
без бед но ко ри шће ње пу та (у
пр вом ре ду на чу ло ви да и бр -
зи ну ре ак ци је) већ и на по -
гре шно ра су ђи ва ње. То је че -
сто узрок дру гих пре кр ша ја,
као што су пре ко ра че ње до -

зво ље не бр зи не, или не ко ри -
шће ње си гур но сних по ја се ва.

То ком спро во ђе ња ове ак -
ци је у истом пе ри о ду про шле
го ди не 1.923 во за ча су ис кљу -
че на из са о бра ћа ја јер су во зи -
ли под деј ством ал ко хо ла, а
404 су за др жа на на тре жње њу
у слу жбе ним про сто ри ја ма за -
то што су прет ход но упра вља -
ли во зи лом у ста њу те шке, ве -
о ма те шке или пот пу не ал ко -
хо ли са но сти.

ОД ПО НЕ ДЕЉ КА ДО КРА ЈА НЕ ДЕ ЉЕ

Ве ли ка ак ци ја са о бра ћај не по ли ци је

НО ВИ НА У РА ДУ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

СВЕ ЧЕ ШЋЕ ЖАЛ БЕ ГРА ЂА НА 
НА ПРЕТ ЊЕ И УЗНЕМИРАВАЊА

На кон за у ста вља ња во зи ла
ко је пре ко ра чи до зво ље ну бр -
зи ну кре та ња са о бра ћај ни по -
ли цај ци ће кон тро ли са ти и да
ли су во зач и пут ни ци у во зи лу
ве за ли си гур но сне по ја се ве.
Пре ма ис тра жи ва њи ма ко је је
спро вео Европ ски са вет за без -
бед ност са о бра ћа ја, по ве ћа ње
бр зи не кре та ња во зи ла за са мо
пет од сто до во ди до по ве ћа ња
бро ја са о бра ћај них не зго да за
ви ше од 20 од сто. С дру ге стра -
не, у истом ис тра жи ва њу је
утвр ђе но да ко ри шће ње си гур -
но сних по ја се ва сма њу је ри зик
од по ги би је у са о бра ћај ним уде -
си ма за око 50 од сто.

Иначе, последњих неколико
година траје тренд смањења
броја страдалих у саобраћајним
несрећама са најтежим исхо -
дом. С једне стране, то је по -
вољно, али таква ситуација није
резултат повећане свести возача
већ репресивних акција сао -
браћајне полиције.

На жалост, то се не односи
на део возача који има довољно
новца да плати и више казни
ако је то потребно.

IN ME MO RI AM

Постоји добра сарадња са свим оператерима у откривању претњи преко телефона



Већ го ди на ма у ово вре ме
Кул тур но-умет нич ко дру штво
„Жи сел” из Омо љи це при ре -
ђу је смо тру из вор не на род не
умет но сти и фол кло ра, а де -
ве ти пут је та ма ни фе ста ци -
ја, под на зи вом „Омо љи ца
кроз игру и пе сму”, одр жа на
у су бо ту, 8. де цем бра, у са ли
Омла дин ског до ма.

Том при ли ком је број на пу -
бли ка ви де ла шта су све то -
ком го ди не ра ди ле фол клор -
не гру пе по ме ну тог дру штва
– од нај мла ђих, пред школ -
ских, пре ко школ ског, до из -
во ђач ког ан сам бла. Пре зен -
то ва не су но во по ста вље не ко -
ре о гра фи је на род не игре и
пе сме, као и ин стру мен тал -
не и во кал не тач ке.

Бо гат про грам су сво јим
уме ћем на тра ди ци о нал ним
вој во ђан ским ин стру мен ти -
ма уве ли ча ли и го сти ве че -

ри – чла но ви омла дин ског
там бу ра шког са ста ва „Ко вин -
ски бе ћа ри” из Ко ви на, у чи -
јим ре до ви ма сви ра ју и мла -
ди омо љич ки умет ни ци.

Ве че је по оби ча ју за вр ше -
но не фор мал ним дру же њем
уче сни ка и пу бли ке уз по слу -
же ње, за јед нич ку пе сму и
игру, ко ја се раз ви ла у пра во
оп ште на род но ве се ље.

Овим кон цер том омо љич -
ки ама те ри на пра ви ли су на -
ја ву пред сто је ћих зим ских
пра зни ка, али и сво ју за слу -
же ну зим ску па у зу пред но -
ву се зо ну, ко ја ће би ти пу на
иза зо ва.

Ба нат ски Бре сто вац: По че ли
су ра до ви на по ња вич ком мо -
сту. Пот пи сан је уго вор о из -
град њи пар кин га код фуд бал -
ског игра ли шта. Оче ку је се
сад ња мла ди ца ис пред па ро -
хиј ског до ма. Бал кон До ма
кул ту ре оки ћен је у скла ду с
мо гућ но сти ма.

Ба нат ско Но во Се ло: Ко му -
нал но пред у зе ће за по че ло је
опре ма ње ка пе ле и про сто -
ри је за хлад ња чу, као и окол -
ног про сто ра, на ко јем ће би -
ти по са ђе но цве ће и по ста -
вље не клу пе. Три би на под на -
зи вом „Ак ту ел ни тре ну так у
по љо при вре ди” одр жа на је у
че твр так, 6. де цем бра, у ло -
ка лу „Beertia Bar”.

До ло во: У то ку је уре ђе ње ка -
на ла код спорт ског цен тра.
Жен ски ру ко мет ни клуб упри -
ли чио je до на тор ску жур ку у
пе так, 7. де цем бра, у дис ко -
те ци До ма кул ту ре, а на истом
ме сту је су тра дан Удру же ње
ви на ра и ви но гра да ра до че -
ка ло при ја те ље из Шу ша ре.

Гло гоњ: Град Пан че во је рас -
пи сао јав ну на бав ку за кре -
че ње До ма кул ту ре. Ме сна за -
јед ни ца је кре ну ла у про це -
ду ру јав не на бав ке за опре -
ма ње ку хи ње у ка пе ли. До де -
ла па ке ти ћа за ка за на је за 28.
де цем бар.

Ива но во: За ђа ке сед мих и
осмих раз ре да ОШ „Мо ша
Пи ја де” у по не де љак, 10. де -
цем бра, ор га ни зо ва но је пре -
да ва ње За во да за јав но здра -
вље на те му нар ко ма ни је. На
на град ном кон кур су „Си не -
ста ра” за нај бо љу кри ти ку
фил ма „Бе ли оч њак” уче ни -
ци ви ших раз ре да осво ји ли
су пр ву на гра ду – лап топ, ко -
ји ће им би ти све ча но уру чен
сле де ћег че тврт ка.

Ја бу ка: Во до при вред но пред -
у зе ће „Та миш –Ду нав” за вр -
ши ло је чи шће ње де по ни је.

Ме сна за јед ни ца је уз по моћ
сво јих при ја те ља обез бе ди ла
но во го ди шње па ке ти ће за де -
цу из вр ти ћа, ко је ће им уру -
чи ти Де да Мраз на при ред би
26. де цем бра. То је од лу че но
на сед ни ци Скуп шти не 7. де -
цем бра, ка да је раз ма тран и
про блем по ро ди це Ста мен -
ко вић, а у раз го вор се те ле -
фон ски укљу чи ла Па ва Ча -
бри лов ски, ко ор ди на тор за
Ро ме у Град ској упра ви.

Ка ча ре во: Због хит них ра до -
ва на са на ци ји цу ре ња при -
род ног га са ЈП „Ср би ја гас” је
у по не де љак, 10. де цем бра,
на крат ко об у ста вио ис по ру -
ку енер ген та ко ри сни ци ма.
Пре зен та ци је на те му здра -
вља би ће бес плат но ор га ни -
зо ва не у уто рак, пе так и су -
бо ту у До му омла ди не. Но во -
го ди шњи про грам би ће упри -
ли чен на истом ме сту: ра ди -
о ни це за де цу на те му пра -
зни ка су у уто рак, 18. де цем -
бра, а два да на ка сни је, од 16
са ти, би ће одр жа на пред ста -
ва за од ра сле.

Омо љи ца: ВП „Та миш –Ду нав”
спро во ди ра до ве на по ња вич -
ком мо сту на пу ту за Пе ска ру,
а за то вре ме би ће за тво рен
са о бра ћај, па по љо при вред ни -
ци мо ра ју да ко ри сте ал тер -
на тив не тра се. КУД „Жи сел”
при ре дио је го ди шњи кон церт
у су бо ту, 8. де цем бра, у са ли
Омла дин ског до ма.

Стар че во: ЕПС је у сре ду, 12.
де цем бра, оре зи вао гра ње та -
мо где су оне оме та ле ин ста -
ла ци је. Не дав но је у но во го -
ди шње ру хо оки ћен Трг нео -
ли та, а по ста вље на је и јел ка.

Петак, 14. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Улич ни пси на па да ли
у Бре стов цу, 
Омо љи ци, Стар че ву...

Као и увек у ово до ба го ди не,
гра ђа не на се ље них ме ста мо ри
исти про блем, ко ји, ру ку на ср -
це, не ми мо и ла зи ни мно ге дру -
ге сре ди не – реч је о уве ћа ној
кон цен тра ци ји па са лу та ли ца.

И на стра ни ца ма овог не -
дељ ни ка не бро је но пу та пи са -
но је на ту те му, ка да су се
углав ном про вла чи ле слич не
те зе: за улич не ку це за ду же на
је град ска слу жба „Зо о хи ги је -
на”, ко ја се тру ди да на сва ки
по зив иза ђе на те рен и укло ни
ла ја ве не ва љал це, јер они не -
рет ко пре стра вљу ју гра ђа не, а
по не кад до ђе и до на па да, па
чак и ује да.

Акут ни про блем је то што су
ре сур си ли ми ти ра ни – од не -
до стат ка нов ца до оскуд них ка -
па ци те та у при хва ти ли шту за
жи во ти ње.

За то вре ме жи вот на се о -
ским ули ца ма те че да ље, а гра -
ђа ни ма је ди но пре о ста је да у
слу ча ју не же ље них су сре та оба -
ве сте сво је ко му нал но пред у -
зе ће или ди рект но по ме ну ту
град ску слу жбу.

Про бле ма има сву где, као
ре ци мо у Бре стов цу, чи ји пред -
сед ник ме сне скуп шти не Дра -
ган Ми ри чић ка же да због лу -

та ли ца ре дов но оба ве шта ва ју
„Зо о хи ги је ну” о кри тич ним ло -
ка ци ја ма и оста лом.

– До ђу они по при ја ви, али
па са је све ви ше. За бри ња ва то
што има и ин ци де на та, па је
не дав но на пад ну та де вој чи ца
у Ули ци Со ње Ма рин ко вић, кад
се вра ћа ла из шко ле – ка же
Ми ри чић.

Сли чан слу чај до го дио се пре
око три не де ље у су сед ној Омо -
љи ци, где је, пре ма ре чи ма та -
мо шњег „се ло на чел ни ка” Ду -
ша на Лу ки ћа, би ло и озбиљ -
ни јих по сле ди ца.

– Де те је у пар ку ује де но за
бут, али је сре ћом мај ка би ла у
бли зи ни, па га је од мах од ве ла
да при ми ан ти те та нус. Убр зо
сам и ја оба ве штен, као и ко -

му нал но пред у зе ће, и истог мо -
мен та смо зва ли „Зо о хи ги је -
ну”, ко ја је у нај кра ћем ро ку
ре а го ва ла и нај ве ро ват ни је
ухва ти ла агре сив ног пса. Ина -
че, у цен тру их је увек де сет до
пет на ест, а кре ћу се на по те зу
од школ ског дво ри шта до две
пе ка ре. Та мо их де ца хра не, па
кад ви де да не ко др жи ке се,
по ју ре за њим. Или се сту ште
на ко ла и би ци кли сте – на во -
ди Лу кић.

Би ло је ма њих ин ци де на та
пре де се так да на и у Стар че ву,
ка да је у гор њем кра ју тог ме ста
мла ди ћа на пао агре сив ни ве ли -
ки цр ни пас, ко јег је, пре ма ре -
чи ма Ми ла на Ба чуј ко ва, ди рек -
то ра ЈКП-а „Стар че вац”, над ле -
жна слу жба убр зо укло ни ла.

Ка ко ка же ње гов ко ле га по
функ ци ји Де јан Гон ди, и у Но -
вом Се лу има лу та ли ца, али се
по ја вљу ју и ли си це, ко је су не -
дав но ви ђе не у Ули ци 27. мар -
та. Ипак, ни су пра ви ле ште ту,
за раз ли ку од про шле го ди не,
ка да су по да ви ле ви ше де се ти -
на пи ли ћа.

У Гло го њу је нај ви ше па са у
цен тру, пар ку, шко ли, док их у
Ја бу ци има у свим де ло ви ма
се ла, али гро бље им је глав но
оку пља ли ште.

Не ма сум ње да је у пи та њу
ком плек сан про блем, а мо жда
нај ин вен тив ни ја иде ја за ње -
го во ка кво-та кво ре ше ње је сте
по ну да јед ног До лов ца ко ји же -
ли да на пра ви при ват ни азил.
Вре ди раз ми сли ти...

СЕЛО

АКУТ НИ ПРО БЛЕМ У ОВО ДО БА ГО ДИ НА

ЛУ ТА ЛИ ЦЕ ЛАЈУ И ОПО МИ ЊУ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ОДР ЖА НА ДЕ ВЕ ТА ГО ДИ ШЊА СМО ТРА
ФОЛ КЛО РА КУД-а „ЖИ СЕЛ”

Омо љи ца кроз игру 
и пе смуВЕ ЛИ КИ ЈУ БИ ЛЕЈ „СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ НО ВИ НА”

Три сто ти број
Ве ли ки ју би леј – три сто то из -
да ње у два де сет пет го ди на без
ика квих пре ки да – до жи вео је
је ди ни пре жи ве ли лист ко ји
бе ле жи сва ко дне ви цу пан че -
вач ких на се ље них ме ста (прем -
да их је до не дав но би ло и у не -
ким дру гим се ли ма).

А сла вље нич ки или но вем -
бар ски број „Стар че вач ких но -
ви на” по чи ње по зи вом на „Бо -
жић ни ба зар” на тре ћој стра -
ни, ко ји ће би ти одр жан на Тр -
гу нео ли та, 22. де цем бра, од
11 са ти. Том до га ђа ју при су -

ство ва ће и сам Де да Мраз, ка -
да ће де ци ро ђе ној из ме ђу 2012.
и 2015. го ди не по де ли ти па ке -
ти ће, за шта ће ро ди те љи у ме -
ђу вре ме ну до би ти оба ве ште ња
на кућ не адре се.

Сле де ин фор ма ци је о „не за -
пам ће ним на сто ја њи ма да се
пот пу но спа ле њи ве”, као и о
пре зен та ци ји о нео лит ској епо -
хи упри ли че ној за го сте из фран -
цу ске обла сти Дор до ња. Пе тар
Ан дре јић, уред ник „Стар че вач -
ких”, по во дом ју би лар ног из -
да ња освр нуо се на про шлост и

са да шњост ли ста, док се на на -
ред ној стра ни ба ви по тен ци ја -
ли ма ме ста у обла сти фил ма,
бу ду ћи да је у то ку сни ма ње те -
ле ви зиј ске се ри је „Жму р ке”.

У ве ли ком ин тер вјуу Су за на
Јо ва но вић, чла ни ца Град ског
ве ћа за со ци јал на пи та ња, рад
и за по шља ва ње, на го ве шта ва
да ће у на шем гра ду би ти уна -
пре ђе на со ци јал на за шти та.
Сле ди фо то-вест о из гле ду бу -
ду ће ка пе ле на ка то лич ком гро -
бљу, као и текст о по ста вља њу
за штит не огра де ис пред шко -

ПРЕД НО ВО ГО ДИ ШЊЕ АК ТИВ НО СТИ У БРЕ СТО ВАЧ КОМ ВР ТИ ЋУ

Де ца пра ви ла „Сне шка”
У бре сто вач кој шко ли већ је
одав но тра ди ци ја да, кад год
се при бли жа ва не ки пра зник,
усле ди и кре а тив но дру же ње
де це, ро ди те ља и вас пи та чи ца.
Та ко су и не дав но на по след -
њој та квој ра ди о ни ци пред -
школ ци осли ка ва ли сти ро пор -
не ку гле, по том су их укра ша -
ва ли ор на мен ти ма из ра ђе ним
бе лом тем пе ром, да би их за -
тим ока чи ли на јел ку под на -
зи вом „Сне шко”.

Пре ма ре чи ма вас пи та чи ца
при прем них пред школ ских гру -
па „Леп ти ри ћи” и „Пче ли це”

На та ше Спа сић и Гор да не По -
по вић, за ба ви штан ци су са ми
пра ви ли „сне шки ће” и ир ва се,
би ра ли бо је и ма те ри ја ле...

– Уз мно го то пли не и љу ба -
ви де це и ро ди те ља ус пе ли смо
да оства ри мо циљ ове ра ди о -
ни це: да за јед нич ки укра си мо
зим ски ку так у хо лу на ше шко -
ле. Ра до ви ће оста ти на том
ме сту из ве сно вре ме, тач ни је
до Све тог Са ве, ка ко би у њи -
ма ужи ва ли уче ни ци и на став -
ни ци, а за тим ће их ма ли ша ни
од не ти у сво је до мо ве – на во де
вас пи та чи це.

У ме ђу вре ме ну те ку пла но -
ви за но ве слич не креативне
ак тив но сти.

По во дом јед ног од нај ва жни -
јих пра зни ка су сед не др жа ве –
сто го ди шњи це ствaрања Ве ли -
ке Ру му ни је, по зна те и при -
зна те у да на шњим гра ни ца ма,
у уто рак, 3. де цем бра, у до ло -
вач ком До му кул ту ре упри ли -
че на је про мо ци ја књи ге под
на зи вом „Ру мун ски пут ни ци у
Ср би ји” др Мир че Ма ра на, про -
фе со ра на Ви со кој стру ков ној
шко ли у Вр шцу.

Ово де ло ау то ра ро дом из
Вла ди ми ров ца пра ти че ти ри
ру мун ска пут ни ка ко ји су про -
ла зи ли кроз на ше про сто ре, а
у пи та њу су Те о дор Фи ли пе -
ску, Ни ко ла је Јор га, Или је Гер -

гел и Ни ко ла је Бул че ску. Они
су би ли ис так ну ти по бор ни ци
не за ви сно сти Ру му ни је у 19.

ве ку и Ве ли ког ује ди ње ња у 20.
ве ку, ко је се ко нач но до го ди ло
1. де цем бра 1918. го ди не у ру -

мун ском ме сту Ал ба Ју ли ја, не -
ка да шњем Ер дељ ском Бе о гра -
ду. Том при ли ком су Вла шкој
и Мол да ви ји и зва нич но при -
по је не до та да шње ау стро у гар -
ске обла сти – Тран сил ва ни ја и
Ба нат.

О књи зи је го во рио и Не вен
Да ни чић из вр шач ке гим на зи -
је, а од лом ке из ње чи та ла је
Ма ри ја Ђу ри чић.

Тре ба на по ме ну ти да су, по -
ред по ме ну те кул тур не уста -
но ве, ор га ни за то ри овог до га -
ђа ја би ли и Ме сна за јед ни ца
„Ми та Ву ко са вљев” и не вла -
ди на ор га ни за ци ја „Асо ци ја -
ци ја Ба на тул”.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ О ВЕ ЛИ КОМ УЈЕ ДИ ЊЕ ЊУ РУ МУ НА

Ма ра но ви „Пут ни ци” у До ло ву

ле, што би тре ба ло да оси гу ра
без бед ни ји са о бра ћај.

И у овом бро ју на пра вљен је
низ раз го во ра по пут оног с „ли -
цем с на слов ни це”, Ива ном Ву -
ка ши но вић, сту дент ки њом, у
ру бри ци „Кул ти ва тор” с ти неј -
џе ром Ни ко лом Ди ми ћем, док
је гост „Ка фе ни са ња у ’Ђер му’”
Пе ра Шиц, је дан од нај ве ћих
пче ла ра у зе мљи и не кад ван -
се риј ски авио-ли мар.

Ту су и при че о скуп шти ни
ри бо ло ва ца и ак тив но сти ма
КУД-а „Нео лит”, а се ри јал под
на зи вом „Стар че вач ким шо ром”
у овом на став ку ба ви се се лом
за вре ме и из ме ђу два свет ска
ра та. Ни су из о ста ле ни ру бри ке
„Уоп шти на ва ње” и „Цр ти це о
про шло сти”, као ни стра не о по -
љо при вре ди, из ви ђа штву, спо р -
ту, шко ли и кул ту ри, док је с
ми ну ле „Стар че вач ке там бу ри -
це” об ја вљен оп ши ран из ве штај.



На зив ово го ди шњег фе сти ва -
ла на го ве шта ва те му: по што ва -
ње раз ли чи то сти. На ме ра фе -
сти ва ла је да кроз че ти ри ода -
бра не књи ге по ста ви пи та ња о
од но су сре ди не пре ма де ци ко -
ја су на не ки на чин дру га чи ја
од ве ћи не. То су књи ге „Ри ко,
Оскар и та јан стве не сен ке” не -
мач ког пи сца Ан дре а са Штај -
нхе фе ла („Оди се ја”), „Су пер ув -
це”, стрип-но ве ла Си си Бел („Ча -
роб на књи га”), „Скроз исти нит

днев ник јед ног по вре ме ног Ин -
ди јан ца” Шер ма на Алек си ја
(„Urban Reads”) и „О мач ка ма,
но та ма и бу ба ма” Ја смин ке Пе -
тро вић („Кре а тив ни цен тар”).
То ком ра ди о ни це де ца из основ -
них шко ла „Јо ван Јо ва но вић
Змај” и „Ми ро слав Ми ка Ан -
тић” гле да ла су де ло ве пред -
ста ве ин спи ри са не књи га ма ко -
је су пред ста вље не, на кон че га
су раз го ва ра ли о ва жним те ма -
ма, као што су ко ли ко је те шко

би ти раз ли чит, шта то зна чи
би ти у ту ђим па ти ка ма, да ли
је ла ко раз у ме ти ту ђа осе ћа ња...

– Ко ли ко ће де ца чи та ти, за -
ви си од по ро ди це, шко ле, за -
тим од то га ко ли ко је на став -
ник или би бли о те кар за ин те ре -
со ван да уву че де цу у свет књи -
га. До бро је да де ца има ју сво је
сло бод но вре ме, да игра ју игри -
це, али је ва жно да их ми на не -
ке њи ма за ни мљи ве на чи не мо -
ти ви ше мо да узму књи ге у ру -
ке. По овом прин ци пу, по ред
Бе о гра да, ра ди о ни ца „У ту ђим
па ти ка ма” одр жа на је и у Ми -
ни ће ву, се лу код Кња жев ца, и
Апа ти ну. За нас је нај ве ћи ком -
пли мент ка да де ца по за вр шет -
ку про гра ма при тр че и пи та ју
где мо гу да на ба ве те књи ге –
ре кла је Ја смин ка Пе тро вић.

Она је за хва ли ла Град ској
би бли о те ци Пан че во и ис та кла
да је са рад ња ве о ма ва жна, ка -
ко би де ца за во ле ла књи ге, а
они ко ји већ во ле да чи та ју, да
про на ђу но ве на сло ве с ко ји ма
ни су има ли при ли ку да се упо -
зна ју до са да.

Душан Дојчиновски,

дипл. економиста

КЊИГА коју сам прочитао
пре неколико дана и која је
на мене оставила изузетно
јак утисак, носи наслов
„Мрачна места”, списатељи-
це Џилијен Флин. С обзиром
на то да сам љубитељ јаких
трилера с неочекиваним за-
плетима и још фасцинант-
нијим расплетима, сам на-
слов и кратак опис на поле-
ђини књиге били су довољан
разлог да се одлучим баш за
њу. Увод вас може навести
на то да је реч о још једној у
низу прича о масовном уби-
ству на напуштеној фарми.
Међутим, како све дубље за-
рањате у ликове од којих сва-
ки има понеку мрачну тајну,
схватате да ствари нису она-
кве каквим се чине на први
поглед. Једна шесточлана по-
родица која се бори да фар-
ма која их издржава опстане
преко ноћи, бива потпуно
уништена. Да ли је малена
Либи заиста видела да је њен
старији брат Бен убио њихо-
ву мајку и две сестре или је у
питању дечја машта? Риту-
ална сатанистичка убиства,
скривање тајни, пожртвова-
ност и жеља за доказивањем
су нешто што представља око-
сницу ове књиге, чији крај је
истовремено и тужан и шо-
кантан.

ФИЛМ који топло препору-
чујем свим љубитељима оних
остварења чије расплете не
можете ни да замислите, је-
сте „Ишчезла” („Go ne Girl”),
у режији Дејвида Финчера.
Поука која се може извући
из филма, јесте да ли ми за-
иста добро познајемо особу
с којом смо одлучили да про-
ведемо остатак свог живота.
Ник и Ејми се заљубљују и
тада, чини се, креће идили-

чан живот пун љубави и по-
верења. Међутим, један по-
грешан корак који Ник није
смео да уради, створиће па-
као у његовом животу. Због
љубавног излета који је учи-
нио за време брака са Ејми,
добиће лекцију коју никада
неће моћи да заборави. Јед-
ног дана Ејми нестаје. Јавља
се сумња да је убијена, до-
кази су против Ника. Време
тече, а Ејми се не појављује.
Шокантан расплет ме је оста-
вио без даха. Оно што је
људски ум спреман да ура-
ди, заиста је на граници
могућег.

МУЗИКА: Волим музику ко-
ја ме може покренути и ту
не правим поделе. Оно што
тренутно прија мом сензи-
билитету, јесте музика коју
свим срцем даје позната ма-
кедонска певачица Калиопи
Букле. На концерту који је
одржала 23. новембра у Цен-
тру „Сава” имао сам прили-
ку да се уживо уверим у то
колико је њен глас заиста мо-
ћан. Њена преко тридесет го-
дина дуга каријера оставила
је хитове који су незаборав-
ни. Неке од песама које су
мене освојиле, јесу: „Неви-
ност”, „Знам да те волим”,
„Рођени”, „Вучица” и „Кофер
љубави”.

КУЛТУРА
Петак, 14. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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РА ДИ О НИ ЦА ЗА ДЕ ЦУ

У ТУ ЂИМ ПА ТИ КА МА

Мрачна места

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс

Страну припремила 

Мирјана
Марић

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ

Кри тич ки во дич кроз срп ски филм 2000–2017.
У ГА ЛЕ РИ ЈИ

Но ве тех но ло ги је
У окви ру про јек та „Но ве тех -
но ло ги је” Га ле ри је са вре ме -
не умет но сти, у че твр так, 13.
де цем бра, у 19 са ти, би ће
пред ста вље не мул ти ме ди јал -
не ин ста ла ци је у про сто ру
„Landscapes: Land Escapes”.

На из ло жби, ко ја ће тра ја -
ти до 31. де цем бра, сво је ра -
до ве пред ста ви ће умет ни ци
Вла ди мир Па вић, Ми лош Ај -
ди но вић, Зве зда на Осто јић,
Не ма ња Ла ђић и Ма ри ја и
Иван Кал де бург.

У дво ра ни „Апо ло” у сре ду, 5.
де цем бра, пред око три сто ти -
не по се ти ла ца, одр жа но је так -
ми че ње гим на зи ја ла ца у пе ва -
њу под на зи вом „Гим на зиј ски
идол”. На кон не ко ли ко го ди на
по но во је ор га ни зо ва но над ме -
та ње у пе ва њу, а сво ја пе вач ка
уме ћа пред ста ви ло је пет на ест
так ми ча ра. Пра те ћи бенд чи -
ни ло је осам чла но ва, та ко ђе
уче ни ка ове шко ле.

Жи ри је имао пет чла но ва,
а гла са ло се по евро ви зиј ском
си сте му. Пр ва на гра да жи ри ја
при па ла је уче ни ци пр вог раз -
ре да Са ри Илић (49 по е на),
дру га уче ни ци че твр тог раз ре -

да Ју сти ни Ми хај ло вић (48 по -
е на), а тре ћа уче ни ци тре ћег
раз ре да Ми ли ци Ти мић (37
по е на).

По се ти о ци су та ко ђе гла са -
ли, али пу тем ула зни ца, ко је
су, са ис пи са ним име ни ма фа -
во ри та, уба ци ва ли у ку ти ју. Пр -
ва три ме ста за у зе ли су Са ра
Илић (38 гла со ва), за тим уче -
ни ца тре ћег раз ре да Не ве на
Ви да ко вић (37 гла со ва) и уче -
ни ца дру гог раз ре да Ми ла Јо -
ви ће вић (36 гла со ва).

У ре ви јал ном де лу про гра -
ма на сту пи ли су бен до ви „Рам -
па”, „До ма ћи ни”, „По лу мрак”
и „Не ма ња Ни ко лић трио”.

ОДР ЖА НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ПЕ ВА ЊУ

Гим на зиј ски идол

Из ло жбе
Че твр так, 13. де цем бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет -
но сти: мул ти ме ди јал на ин ста ла ци ја у про сто ру „Landsca-
pes: Land Escapes” („Но ве тех но ло ги је”).

По не де љак, 17. де цем бар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба -
те Ми ха и ло ви ћа: из ло жба и пред ста вља ње пу бли ка ци је у
окви ру про гра ма „Умет ност, ар хи тек ту ра, ди зајн”.

Му зи ка
Су бо та и не де ља, 15. и 16. де цем бар, 19.30, дво ра на Кул тур -
ног цен тра: го ди шњи кон цер ти КУД-а „Абра ше вић” Пан че во.

Су бо та, 15. де цем бар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма
омла ди не: на сту па ју Де јан Цу кић и „Спо ри ри там бенд”
(фе сти вал „Green Days”).

Уто рак, 18. де цем бар, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
но во го ди шњи кон церт ор ке стра Му зич ке шко ле и хо ра „Бел -
кан то”, под вођ ством ди ри ген та проф. Бо ја на Кља ји ћа.

Уто рак, 18. де цем бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон церт пле сног сту ди ја „Елек тра”.

Те мат ски про грам
Пе так, 14. де цем бар, 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 „Кри тич ки во дич кроз срп ски
филм 2000–2017”.

По не де љак, 17. де цем бар, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен -
тра: пре зен та ци ја о ди ги та ли за ци ји и ар хи ви ра њу ки не ма -
то граф ског на сле ђа.

Че твр так, 13. де цем бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра:
по зо ри шна пред ста ва „Ноћ на стра жа”.

У Га ле ри ји Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа у пе так, 14. де цем -
бра, у 19 са ти, би ће одр жа на
про мо ци ја књи ге „Кри тич ки
во дич кроз срп ски филм, 2000–
2017” ау то ра Ђор ђа Ба ји ћа, Зо -
ра на Јан ко ви ћа и Ива на Ве ли -
са вље ви ћа. Реч је о ка пи тал -
ном де лу ко је са др жи кри тич -
ке тек сто ве о срп ском игра ном
ду го ме тра жном фил му, а ко је
је сво ју пре ми јер ну про мо ци ју
има ло у ма ју 2018. го ди не. На
про мо ци ји у Пан че ву уче ство -
ва ће ау то ри Ђор ђе Ба јић и Зо -
ран Јан ко вић.

Филм ски цен тар Ср би је с по -
но сом пред ста вља „Кри тич ки
во дич кроз срп ски филм, 2000–
2017”, је дин стве ну књи гу у на -
шој кул ту ри, ко ја са др жи кри -
тич ке тек сто ве о свим срп ским
ду го ме тра жним игра ним фил -
мо ви ма при ка за ним у ре дов -
ној би о скоп ској ди стри бу ци ји
или на фе сти ва ли ма у пе ри о -
ду од 2000. до 2017. го ди не.
Ау то ри су пре да ни и ис трај ни
срп ски кри ти ча ри мла ђе ге не -
ра ци је, љу би те љи срп ског и ју -

го сло вен ског фил ма. Њих тро -
ји ца има ју ду го го ди шње кри -
ти чар ско ис ку ство у штам па -
ним и елек трон ским ме ди ји -
ма, а у свом кри ти чар ском ра -
ду спе ци ја ли зо ва ли су се упра -
во за срп ски филм.

Иде ја во ди ља при ли ком на -
стан ка књи ге би ла је да се на
јед ном ме сту на ђу тек сто ви о
свим до ма ћим фил мо ви ма но -
вог ми ле ни ју ма, те да се пу -
бли ци и струч ној јав но сти пру -
жи си сте ма ти чан, пре гле дан
и те ме љан увид у до ма ћу про -
дук ци ју у том пе ри о ду. Циљ
„Кри тич ког во ди ча кроз срп -
ски филм” је сте да се, у ат -
мос фе ри оп штег и не про ла -
зног дис кон ти ну и те та и (са -
мо)за бо ра ва, ство ри трај ни
осврт на до ма ћи филм ски
фун дус из овог ми ле ни ју ма, и
то на на чин ко ји у се би сје ди -
њу је пет тен ден ци ја од кључ -
не ва жно сти за јед но ова кво
из да ње: фил мо фи ли ју, пре -
глед ност, ис кре ну бри гу за
срп ски филм и ње го ву ско ри -
ју ба шти ну, озбиљ ност и ана -

ли тич ност у основ ном то ну и
кон ци зност свој стве ну да на -
шњем вре ме ну.

У глав ном де лу књи ге „Кри -
тич ки во дич кроз срп ски филм,
2000–2017” на шла су се две -
ста два де сет че ти ри тек ста о
исто то ли ко ду го ме тра жних
игра них фил мо ва, као и два
тек ста о два ду го ме тра жна ани -
ми ра на фил ма. По ред тех нич -
ких де та ља и фак то гра фи је,
сва ки текст са др жи и си ноп -
сис, кри ти чар ски осврт, као и
оби ље дру гих по да та ка (пр вен -
стве но о ре цеп ци ји фил ма у
зе мљи и ино стран ству, уче шћу

на фе сти ва ли ма, на гра да ма и
гле да но сти у би о ско пи ма, а ту
су и из во ди из кри ти ка дру гих
кри ти ча ра).

Сви тек сто ви у књи зи бо га то
су илу стро ва ни по сте ри ма и
фо то гра фи ја ма из фил мо ва,
ко је је са ку пи ла и при пре ми ла
Ма ја Ме дић. Бо рут Вилд, је -
дан од во де ћих бе о град ских
гра фич ких ди зај не ра, по бри -
нуо се за ди зајн и пре лом књи -
ге, док је ре цен зент и пи сац
по го во ра Не над По ли мац, нај -
по зна ти ји и нај у глед ни ји ре -
ги о нал ни филм ски кри ти чар.
„Кри тич ки во дич” са др жи и
до да так у ко ме се на ла зе тек -
сто ви о ду го ме тра жним до ку -
мен тар ним фил мо ви ма, ма -
њин ским ко про дук ци ја ма и не -
за ви сним оф-фил мо ви ма. Књи -
га има и реч ник ма ње по зна -
тих тер ми на, као и оби ман ин -
декс за ко ји се по ста рао уред -
ник из да вач ке де лат но сти
Филм ског цен тра Ср би је Ми -
ро љуб Сто ја но вић. И све то у
твр дом по ве зу, на без ма ло пет -
сто стра ни ца.

На сце ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва у сре ду, 5. де цем бра,
одр жа но je по ет ско ве че под
на зи вом „Глум ци пе сни ци”.
Том при ли ком је глу мац Не -
бој ша Илић го во рио сти хо ве
Љу би ше Ба чи ћа, Зо ра на Рад -
ми ло ви ћа, Па вла Ву и си ћа, Мо -
ли је ра, Шек спи ра и дру гих
глу ма ца.

По ет ско ве че „Глум ци пе -
сни ци” пред ста вља по тре бу јед -
ног глум ца да оку пи по е зи ју
ко ју су пи са ли глум ци.
Глу мац „Ате љеа 212” Љу би ша
Ба чић за сво ју пр ву књи гу, под
на сло вом „Сте на го ло гла ва”,
до био је на гра ду „Ми лош Цр -

њан ски” и од мах по стао ре ле -
вант на пе снич ка фи гу ра. Ина -
че, то је је ди на књи га по е зи је
на пи са на со ко бањ ским ди ја -
лек том. 

Глу мац Зо ран Рад ми ло вић
из не на ђу је чи та о це са сво јих
не ко ли ко бол них и лу цид них
пе са ма и от кри ва да је у још
јед ном све тлу бри љан тан, ка -
кав је био на сце ни и у фил му.
Па вле Ву и сић – са сво јим пе -
сма ма за пи са ним на ка фан -
ским сал ве та ма, ра чу ни ма, па -
кли ца ма ци га ре та – пи ше бес -
ком про ми сно, као да то ни ко
не ће чи та ти. За ни мљи ве пе сме
са ку пи ла је ње го ва су пру га и
оне чи не јед ну ма лу али ве о ма
вред ну књи гу по е зи је.

Не бој ша Илић се се тио и
драм ског пи сца Мо ли је ра, ко ји
је та ко ђе био глу мац, а чи ји сти -
хо ви од је ку ју на свим сце на ма
у свим вре ме ни ма. Не за о би ла -
зан је био, а и дан-да нас је ак -
ту е лан Шек спи ров „Со нет 66”.

ПО ЕТ СКО ВЕ ЧЕ НЕ БОЈ ШЕ ИЛИ ЋА

Глум ци пе сни ци

Уче ство ва ли уче ни ци
основ них шко ла 
„Јо ван Јо ва но вић
Змај” и „Ми ро слав
Ми ка Ан тић”

У окви ру књи жев ног фе сти ва -
ла „Кро ко до ко дил”, у че твр так,
6. де цем бра, одр жа на је ра ди -
о ни ца за де цу под на зи вом „У
ту ђим па ти ка ма”, ко ју је во ди -
ла Ја смин ка Пе тро вић, спи са -
те љи ца за де цу и мла де.

Фе сти вал „Кро ко до ко дил”
ор га ни зу ју бе о град ска удру -
же ња „Кро ко дил” и „ОК –
Обра зо ва ње и кул ту ра”, ко ји у
пр ви план ста вља ју књи жев -
ност за де цу и кул ту ру чи та -
ња, као и од га ја ње но ве чи та -
лач ке пу бли ке.

Ово го ди шњи фе сти вал је по -
чео сре ди ном ок то бра у Омла -
дин ском по зо ри шту „Да дов”,
ка да је од и гра на пред ста ва „У
ту ђим па ти ка ма”, за ко ју је
текст на пи са ла Ја смин ка Пе -
тро вић, а ре жи ју ура дио Вла -
дан Ђур ко вић.



КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ гаражу на Содари.

064/616-40-50. (270845)

ПРОДАЈЕМ ЛЦД телевизор
32 инча, филипс, 800 евра.
064/126-78-13. (270769)

КОМБИНОВАНИ фрижидер
зануси, 320 литара, испра-
ван и одлично стање.
064/163-57-59. (270840)

СЕРВИС телевизора, диги-
талних пријемника, монито-
ра, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353-463,
063/877-38-21. 

ЛЦД телевизори из увоза,
повољно.  Могућност дого-
вора. 064/564-14-14.
(270849)

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

НА ПРОДАЈУ детелина, ба-
лирана, цена по договору.
Тел. 064/438-54-15.
(270550)

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

СВИЊСКЕ полутке, прасад,
јагње, могућност клања, кућ-
не доставе, чамац. 065/614-
74-40. (270582)

ПРОДАЈЕМ машину за изра-
ду папирних џакова, купци и
обука обезбеђени. 064/424-
95-10. (270166)

ПРОДАЈЕМ голф 6, прешао
49.000. повољно. 063/892-
08-35. (270816)

ХЈУНДАИ i 20 , 1.4 ЦРД/90,
2009, 130.000 км, договор.
Може замена. 064/188-42-
64. (270763)

ФОРД К, 2007, 1.3, бензин,
на име купца, 1.380 евра.
060/317-48-78. ((270792)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 1.000 евра.
064/230-52-21, 063/892-08-
25. (270640)

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. 

ПРОДАЈЕМ укњижену гара-
жу, Котеж 2, на углу код Пи-
варе. 063/(354-221.
(270619)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на
Котежу 1 и Котежу 2.
063/122-55-22. (270768)

ПРОДАЈЕМ гаражу (легали-
зовану) у Жарка Зрењанина
18-ц, Панчево. Тел. 060/080-
37-57. (270677)

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

СЛОВЕНАЧКА балконска
врата са прозором – лева и
десна, балконац 80 х 220
два комада, прозор 180 х
140 два комада, двокрилна
хратова врата са стаклом
140 х 205. 069/338-41-50.
(270620)

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

ПРОДАЈЕМ пет котао 13 кв
и брикет екстра квалитета,
кревет самац. 064/813-00-
21. (270576)

КРЕКА пећ обложена ша-
мотним плочицама, на про-
дају. 064/174-46-68.
(270592)

ПРОДАЈЕМ расхладну ви-
трину вертик, фритезу 3 ли-
тра професионалну, тостер
професионални, четири рад-
на стола. Тел. 063/866-44-
07. (270601)

ПРОДЈЕМ два ТА пећи по
100 евра, исправне потпуно.
062/504-504. (270633)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер, јелке окићене,
гушћију маст, ауто форд си-
јера. 060/143-62-10.
(270631)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, 2, 3, 4, 6 кв, достава,
монтажа, гаранција.
063/705-18-18, 335-930,
335-974. (270570)

ПРОДАЈЕМ екстра меснате
прасиће, клање бесплатно и
један товљеник. 063/812-36-
04, 062/691-205. (270660)

НА ПРОДАЈУ свиње, око 180
кг и јарац алпинац око 80 кг.
Тел. 065/961-92-14.
(270672)

ПРОДАЈЕМ електричну ма-
шину за млевење меса, руч-
ни рад. 063/154-93-91.
(270775)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, монтажа, достава, га-
ранција годину дана.
063/714-38-98. (270777)

ПРОДАЈЕМ судоперу и оста-
ле кухињске елементе, кухи-
ња 10.000 динара. 371-568,
063/773-45-97. (270691)

ПАНЕЛНИ радијатори по-
ловни, као нови, у пола цене
и цеви бакарне. 062/382-
394. (270695)

БАЛИРАНА детелина, слама,
јагњад, прасићи на продају.
064/303-28-68. (270848) 

ХИТНО, прохромске посуде
300 л, 4 ккомада, ЦО 2 боце
30 кг – 11 комада. 062/399-
008. (270698)

ПРОДАЈЕМ бутик se cond
hand комплетно опремљен,
разрађен, Ослобођења 10-а.
062/279-91-98. (270734)

ПРОДАЈЕМ очувану судопе-
ру, повољно. 061/110-98-10.
(270732)

ЗАМРЗИВАЧ сандучар 310
л, мања веш-машина, новији
шпорет плин-струја, фрижи-
дер, судо-машина, угаона
гарнитура, ципеларник, бра-
чи душек, столице, комоде,
кварцна грејалица. Тел.
063/861-82-66. (270739)

ДЕБЕЛЕ свиње и прасићи на
продају. Тел. 061/286-41-00.
(270766)

ПРОДАЈЕМ млађу крмачу за
клање. 064/306-87-33.
(270788)

ПРОДАЈЕМ полован кауч 85
х 210, са сандуком, очуван.
063/326-892. (270818)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја. Столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/600-
14-52. (270750)

ПЕЖ0 107, тек регистрован,
2001, четири нове гуме,
3.800 евра. 060/146-44-04.
(270559)

ПРОДАЈЕМ пежо 407, 1.6
ХДИ, 2008, власник осам го-
дина. 061/637-71-77.
(270603)

ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, регистрован, гаражи-
ран, власник, повољно.
063/345-837. (270593)

ПРОДАЈЕМ голф 3, ГП,
1998. може замена.
063/880-64-42. (270634)

НА ПРОДАЈУ шкода фели-
ција, година производње
1997, голф 3 караван.
063/880-64-42. (269732)

ДВЕ вектре 1.6, 1991, ате-
стиран плин, једна регистро-
ван, у добром стању.
064/587-50-24. (270652)

ГОЛФ 4, 1.4, 2001, децем-
бар, петора врата, сва опре-
ма, 180.000 км, у првој боји.
064/130-36-02. (270652)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 105 кс,
2002, петора врата, у првој
боји, на име. 064/130-36-02.
(270652)

ПАНДА 1.2, 8 В, 2005. фул
опрема. 147.000 км, на име.
064/587-50-24. (270652)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2001, де-
цембар, у првој боји, кима,
петора врата. 064/587-50-
24. (270652)

ОПЕЛ корса 2005. годиште,
бензин, регистрован до маја
2019. власник. 063/801-49-
32. (270690)

ФИЈАТ пунто 2001, дизел,
мали потрошач, нерегистро-
ван, 19, јефтино. 062/115-
15-78. (270689)

РЕНО клио 3, 209, 1.5 ДЦИ,
регистрован, велики сервис,
перфектан. 062/186-36-08.
(270664)

ЈУГО 55, 1998. прешао
59.000, централна, аларм,
прва боја, 550 евра.
064/243-84-52. 

ВОЗИЛА

ПОНУДА
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КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ исправне и неис-
правне ТА пећи. 062/148-
49-94. (270825)

КОЗЕ беле, три сјарене, по-

вољно. 064/073-74-24.

(270822)

МЕСНАТИ прасићи, свиње,

могућност клања и печења.

060/037-11-96. (270827)

КЛИК-КЛАК лежајеви, нови,

од 12.900, избор мебла по же-

љи. 060/600-14-52. (270750)

АЛФА 90, на продају, цена

250 евра, нова. 063/842-81-

90. (270733)



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

ЈАБУКА, двособна, 64 квм, 4
ара плаца, чврста градња,
20.000. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(270587)

НОВА МИСА, код надво-
жњака, 70 квм, 5 ари ,
37.000, договор. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-55-
74.  (270587)

КУЋА 100 квм, реновирана
+ 3 ара, 1/1, 25.000 евра.
Козарачка 10. Тел. 063/804-
07-85. (269965)

И ПРЕСТИЖНОМ делу гра-
да, кућа 180 квм, са плацем
15,5 ари, погодним за све
делатности, почев од стано-
вања, дечјег вртића или ин-
вестициону градњу. Повољ-
но. 064/341-76-80. (270629)

СТРЕЛИШТЕ, викендица 40
квм, 12 ари, вода, струја.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(270633)

УЖИ центар, 300 квм, нова,
5 ари, 130.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(270649)

ШИРИ ЦЕНТАР, 120 квм, 3
ара, 70.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(270649)

КУЋА, 90 квм, општина Али-
бунар, нова недовршена, до-
ста објеката, 13.000 евра, 13
ари. 062/115-15-78.
(270689)

ДВА грађевинска плаца по 5
ари, укњижена, ограђена.
Тел. 064/421-02-71.
(270667)

ПРОДАЈЕМ стамбену зграду
у завршним радовима, на
новој Миси. 064/221-36-12.
(270671)

КУЋА, Цара Душаа, новије
градње, спратна, 66.00 евра.
060/091-91-92. (270673)

МОШЕ ПИЈАДЕ, стара кућа
2,7 ари, хитно, 28.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(270702)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

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

ПРОДАЈЕМ кућу на укњиже-
ном плацу од 445 квм, Стре-
лиште. 064/119-04-31.
(270434)

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

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две ма-
ње куће за мањи стан, вла-
сник. 064/986-21-74. (270607)

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

ПЛАЦ на Кудељарцу, Вла-
синска 33, струја, вода, ле-
гализовано. Тел. 064/387-
84-31. (570514)

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову.
319-754, 061/153-34-61.
(270615)

КУЋА за становање и по-

словни простор у ширем

центру, 650 квм. 064/114-

08-98. (270602)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове, ста-
ри новац, старе играчке,
стрипове и остало. 063/705-
18-18, 335-930, 335-974.
(270570)

КУПУЈЕМ старе веш-маши-
не, фрижидере, зарзиваче,
акумулаторе, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (270571)

КУПУЈЕМ исправне и неис-
правне, ТА пећи, долазак.
061/149-38-93. (270825)

КУПУЈЕМ значке, медаље,
ордење, новац, сатове, пен-
кала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (270646)

КУПУЈЕМ исправне и неис-
правне ТА пећи свих вели-
чиа. 063/705-18-18, 335-
930. (270570)

КУПУЈЕМ исправне и неис-
правне ТА пећи, долазак,
исплата одмах. 061/641-30-
36. (270626)

КУПУЈЕМ полован намештај,
боце, перје, гвожђе, акуму-
латоре, бакар, алуминијум.
066/900-79-04. (270614)

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

КУЋА за рушење, Цара Ду-
шана 73, 8 ари, 51.000.
063/820-53-34. (270142)
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КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

ДЕО куће, посебан улаз и
двориште, 68 квм, 13.000
евра, Миса, Козарачка. Тел.
063/804-07-85. (269965)

ЦЕНТАР, кућа, већи плац за
инвеститоре. (188), „Una Dal -
li”, -064/255-87-50. (270661)

ПРОДАЈЕМ део куће, призе-
мље 108 квм + гаража и по-
друм, нова Миса, добра ло-
кација, договор. 060/615-00-
13. (270502)

ПРОДАЈЕМ 72 ара, Јабучки
пут, преко од споменика.
Цена 7.000. 060/353-99-10.
(270552)

ПРОДАЈЕМ кућу, 55 квм,

стара Миса, са помоћним

објеитима или мењам за

стан, повољно. 064/209-67-

54. (270555)

КУЋА, нова Миса, 210 квм,

на 2,3 ара плаца,, укњиже-

на, 56.000 евра. Власник.

063/826-97-09. (270549)

КУЋА, Омољица, 70 квм, 6.5

ари, усељива, помоћни

објекти. 064/961-00-70.

(270599)

МОНТАЖНА кућа 70 квм,
нова, усељива, 17.000 евра,
1/1, Козарачка 10-ц. Тел.
063/804-07-85. (269965)

КУЋА, укњижена, помоћне
просторије плац 12 ари, усе-
љиво. Старчево, 065/262-40-
30. (270718)

ДВА ЛАНЦА земље, Мали
Надел и воћњак 25 ари, Ри-
барска, Караула. 064/447-
53-97. (270275)

КУЋА близу центра, 130 квм,
4.5 ара, комфорна. 013/258-
06-47. (270727)

КАЧАРЕВО, новија кућа, две
етаже, може замена за стан.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (270661)

ЕКСТРА понуда, шири цен-
тар, кућа за бизнис, 500 квм,
10 ари, 20 м фронт, 140.000,
договор. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (270737)

ЦАРА ЛАЗАРА квалитетна,
140 квм, 4.5 ара, 82.000, до-
говор. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (270737)

ПОЧЕТАК Кудељарца, сре-
ђена, 120 квм, 2.3 ара,
50.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (270737)

НА ПРОДАЈУ кућа у Скоре-
новцу. 064/366-92-92,
063/803-53-31. (270740)

ПОВОЉНО на продају плац
8 ари, код пијаце, ограђен.
064/223-83-50. (270744)

ДОЊИ ГРАД, 60 квм, тро-
собна на 2.5 ара, гаража,
23.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (270749)

АГЕНЦИЈА „Тесла некретни-
не” . (238), 064/668-89-15.
(270824)

НОВА МИСА, три етаже, 6 х
10, изворно, 56.000. 49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(270749)

ХИТНО продајем кућу. Тел.
355-039. (270753)

КОД Народне баште кућа на
3.5 ара, 42.00, договор; Гор-
њи град на 5 ари, 50.000,
договор. „Лајф”, 061/662-
91-48. (270752)

ПЛАЦ 6 ари, са три објекта
стамбена, усељива, три куће
60 + 100 квм + 70 квм. Сва-
ка свој улаз и капију, 49.000
евра. Договор. 1/1, Козарач-
ка 10. Тел. 063/804-07-85.
(269965)

ЦЕНТАР, салонска 4.5 ара,
120.000, Ружин просек кућа
на 5 ари, 110.000  и плац 3.5
ара, 20.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (270752)

БЛИЗУ центра, кућа 180
квм, на 3.5 ара, за сређива-
ње, 50.000, договор; кућа на
4 ара, 68.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (270752)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 70 квм,
гас, добар објекат, 52.000,
договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 3456-392.
(270844)

ЗЛАТИБОР, продајем/ме-
њам кућу на Златибору за
кућу/стан у Панчеву.
069/158-63-76. (270797)

ХИТНО продајем/мењам ку-
ћу у Војловици, моја допла-
та. 062/322-298. (270853)

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

СТАРА МИСА, кућа 80 квм,
3,3 ара, 17.000. (353), „Пре-
миер”, 063/800-44-30.
(270746)

КУЋА близу центра, 130 квм,
4.5 ара, комфорна. 013/258-
06-47. (270727)

ПРОДАЈЕМ кућу, Тесла, екс-
тра локација за бизнис, ста-
новање и инвесетиторе.
066/001-050. (2708419

ПРОДАЈЕМ два ланца земље
у Качареву. Тел. 013/601-
281. (270779)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две ма-
ње куће за мањи стан, вла-
сник. 064/986-21-74. (270607)

ПРОДАЈЕМ две кукће на
једном плацу са воћњаком,
легализовано. 013/232-21-
30, 063/162-50-00. (270817)

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

КУПУЈЕМ кућу у Доњем Гра-
ду, или нудим стан у замену.
064/238-93-47. (270632)

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

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту, цена по
договору, први власник. Кон-
такт: 063/436-869. (СМС)

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

ЦЕНТАР, новоградња, 47
квм, II спрат, лифт, паркинг,
гаража, 14 квм, гас, укњи-
жен, власник. 063/449-798.
(270604)

ПРОДАЈЕМ станове у Свето-
зара Милетића 5 и Војводе
Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана,
063/693-944. (ф)

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ једнособан стан,
42 квм, Стрелиште. 064/122-
64-84, 064/155-86-16.
(270573)

СТРОГИ центар, 53 квм, ре-
новиран, четврти спрат, ЦГ,
36.000. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(270587)



ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА  

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА УРЕЕ  
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА   
Цена: 90 динара

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

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара, 

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ

ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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СОДАРА, војне зграде, двои-

пособан, надоградња, нов,

48.000.  (677), „Нишић”,

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

(270587)

ПРОДАЈЕМ једноипособан

стан у центру Панчева.

060/505-54-25. (270489)

ТЕСЛА, трособан, 67 квм,

други спрат, ТА грејање,

34.000, договор. (677), „Ни-

шић”, 362-027, 064/206-55-

74. (270587)

ЦЕНТАР Стрелишта, тросо-

бан, 78 квм, трећи спрат,

44.000. (677), „Нишић”, 362-

027, 064/206-55-74.

(270587)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,

57 квм, први спрат, ЦГ,

30.500. (677), „Нишић”, 362-

027, 064/206-55-74.

(270587)

НОВА МИСА, трособан, сре-

ђен, II, ЦГ, 35.000. (188),

Una Dal li”, 064/255-87-50.

(270661)

НОВА МИСА, двоипособан,

88 квм, III, 28.000. (188),

Una Dal li”, 064/255-87-50.

(270661)

ТЕСЛА, новоградња, I, 50

квм, лифт, 42.000. (188),

Una Dal li”, 064/255-87-50.

(270661)

КОТЕЖ 1, леп двособан, 62

квм, III, ЦГ, 37.000. (188),

Una Dal li”, 064/255-87-50.

(270661)

СТРЕЛИШТЕ, 103 квм, тро-

собан, 42.000; 52 квм, дво-

собан, усељив, 34.500. (324),

„Медиа”, 315-703, 064/223-

99-20. (270683)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 1,

92 квм, трећи спрат.

063/856-74-02. (270675)

ДВОСОБАН, Котеж 2, ВП,
57 квм + 6 квм.  „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(270678)

ДВОСОБАН, I спрат, Сода-
ра, усељив одмах, ЦГ. „Ди-
ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (270678)

ПОВОЉНО трособан, 78
квм + 12 квм, I  спрат, стара
Миса, усељив одмах. „Ди-
ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (270678)

ПРОДАЈЕМ Тесла, двособан
стан, ВП, ЕГ, реновиран.
Тел. 064/364-10-56.
(270693)

ШИРИ центар. 32 квм, јед-
ноипособан, I, TA, ренови-
рано купатило. „Гоца”,
063/899-77-00. (270451) 

КОТЕЖ, 65 квм, двоипосо-
бан, 42.000; 57 квм, двосо-
бан, 28.000.  (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-99-
20. (270683)

СОДАРА, 55 квм, двособан,
31.000; 73 квм, трособан,
37.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (270633)

ЦЕНТАР, двоипособан, 57
квм, изворно, очуавн, одлич-
на озиција, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (270633)

ТЕСЛА, 40 квм, мањи дво-
собан, 21.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (270451)

ТЕСЛА, 61 квм, двоипосо-
бан, II, хитно, 36.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(270633)

КОТЕЖ 2, 52 квм, мањи
двособан, 31.000; 61 квм,
двоипособан, 45.500. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(270633)

ХИТНО, Содара, 57 квм, ЦГ,
III, усељив, 32.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(270649)

ВОЈНЕ зграде, троипособан,
83 квм, ЦГ, VI, 52.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (270324)

ШИРИ ЦЕНТАР, 39 квм,
улични, усељив, 14.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (270324)

СТРЕЛИШТЕ, 73 квм, тросо-
бан, хитно, 40.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (270633)

ЕПИЦЕНТАР Панчева, сало-
нац, 150 квм, I, припадајући
таван, 115.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(270737)



ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

НОВА МИСА, двособан, II,
46 квм, ТА, 19.000, договор.
(353), „Премиер”, 0637800-
44-30. (270726)

СОДАРА, двособан, III,
лифт, 53 квм, ЦГ, 31.000.
(353), „Премиер”, 0637800-
44-30. (270726)

КОТЕЖ 2, четворособан, III,
91 квм, ЦГ, 60.000. (353),
„Премиер”, 0637800-44-30.
(270726)

МАРГИТА, једнособан, II, 32
квм, тераса, гас, 125.000.
(353), „Премиер”, 0637800-
44-30. (270726)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, 28.500. (353), „Пре-
миер”, 0637800-44-30.
(270726)

СОДАРА, 47 квм, двособан,
I, усељив, 30.000, договор.
(324), „Медиа”, 064/223-99-
20. (4794)

КУПУЈЕМ електронски от-
пад, фрижидере, шпорете,
машине, телеивзоре, повољ-
но, долазим. 061/224-48-09.
(270795)

ТЕСЛА, једнособан, 43 квм,
III, 28.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(270824)

КОТЕЖ 1, двособан, 49 квм,
IV, 22.000.  (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(270824)

ТЕСЛА, двособан, III, ЦГ,
35.000.  (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(270824)

СТРОГИ центар, трособан,
сређен, III, лифт, Цг, 74.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (270824)

ПРОДАЈЕМ станове у цен-
тру, 45, 104 квм. 060/312-
90-00. (270833)

ПРОДАЈЕМ полусутерен на
новој Миси, к30 квм, 14.000
еврањ. Тел. 060/732-73-22.
(270839)

ПРОДАЈЕМ стан у Качареву,
двособан, укњижен, дого-
вор. 062/163-37-26. 

КОТЕЖ 1, 49 квм, IV, ЦГ,
повољно, 22.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-62-
67, 346-392. (270844)

ТЕСЛА, 58 квм, III, ЦГ,
37.000, договор. (242), „Ква-
рт”, 064/125-62-67, 346-392.
(270844)

КОТЕЖ 2, 67 квм, V,
40.000, договор. (242), „Ква-
рт”, 064/125-62-67, 346-392.
(270844)

ПЛАЦ 6 ари, са три објекта
стамбена, усељива, три куће
60 + 100 квм + 70 квм. Сва-
ка свој улаз и капију, 49.000
евра. Договор. 1/1, Козарач-
ка 10. Тел. 063/804-07-85.
(269965)

ЦЕНТАР, 30 квм, III, ТА,
20.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(270844)

ТЕСЛА, 79 квм, III, добро
стање, 50.000. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (270844)

СТРЕЛИШТЕ, 56 квм, V, ЦГ,
30.000, договор. (242), „Ква-
рт”, 064/125-62-67, 346-392.
(270844)

КУПУЈЕМ стан до 60 квм,
шири центар, лифт, лично.
Милош, 065/812-15-12.
(270194)

АГЕНЦИЈА „Купола” некрет-
нине (926), тражи станове
на добрим локацијама.
065/328-66-94. (270700)

КУПУЈЕМО стан за ренови-
рање до 50 квм, ниже спрат-
ности. (926), „Купола”,
065/328-66-94. (270700)

КУПУЈЕМ једнособан-двосо-
бан стан за реновирање, ис-
плата одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (270587)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребне
куће и станови у Панчеву,
брза реализација. „Лајф”,
061/662-91-48. (270752)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (270819)

КУПУЈЕМ стан једноипосо-
бан на Котежу 1 или 2. Јеле-
на. 064/904-50-80. (270824)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретни-
не”, (238), 064/668-89-15,
тражи станове на добрим
локацијама, брза исплата.
(270824)

КУПУЈЕМ једноипособан
стан на Котежу 1, за позна-
тог купца, исплата одмах,
агенција „Тесла некретни-
не”, (238), 064/668-89-15.
(270824)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 65
квм. 066/310-029. (270666)

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

СОДАРА, троипособан, VI,
ЦГ, поглед на реку, 54.000;
трособан, ТА, III, 41.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(270752)

ТЕСЛА, двоипособан, III,ЦГ,
40.000; Котеж 1, 80 квм + 25
квм, ТА, 60.000, договор.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(270752)

КОТЕЖ 2, одличан двоипо-
собан, 65 квм, III, ЦГ,
42.000. (336),  „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(270758)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 68
квм, III, ЦГ, леп распоред,
40.000. 336),  „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (270758)

ТЕСЛА, двособан, 54 кв, IV,
TA, 24.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (270758)

КОТЕЖ 2, двособан, 59 квм,
ВП, ЦГ, 34.000, договор.
(336),  „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (270758)

ТАМИШ КАПИЈА, двоипосо-
бан, II, ЦГ, усељив, 60.000.
(336),  „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (270758)

ЦЕНТАР, 2.0, ТА, 55, 33.000;
гарсоњера, 24, ЦГ, 19.500;
улично, 34, 15.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(270772)

СОДАРА, 55, ЕГ, 27.000;
Војловица, 74, 18.000; Миса,
2.0, I, 28.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (270772)

СОДАРА, двособан, III, ЦГ,
33.000; трособан, ЦГ, сре-
ђен, III, 54.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (270752)

НОВА МИСА, продајем, 71
квм + 8 квм, мењам за ма-
њи, власник 1/1. 060/533-
35-75. (270786)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 59
квм, I спрат, тераса, ЦГ,
укњижен, комплетно сређен,
намештен, 41.500, власник.
064/182-42-00. (270791)

КОТЕЖ 1, двособан стан, 57
квм + 7 квм тераса, ЦГ, III,
ПВЦ столарија, реновиран.
063/164-61-70. (270807)

СТРЕЛИШТЕ, мањи двоипо-
собан, приземље, ЦГ, 44
квм, 23.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (270749)

НОВА МИСА, одличан јед-
ноипособан, 44 квм, II, ТА,
25.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (270749)

ШИРИ ЦЕНТАР, дворишни,
40 квм, реновиран, одличан,
16.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (270749)

ТЕСЛА, двособан, 61 квм,
VII, ЦГ, светао, 29.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(270749)

ЦЕНТАР, намештена одлич-
на гарсоњера, III, 20 квм,
16.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (270749)

ЦЕНТАР, двособан, ЦГ, XII,
54 квм, добар распоред, те-
раса, 31.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-
901.(270749)

ТЕСЛА, двособан, 53 квм,
IV, сређен, ТА, 26.500. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(270749)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан, 38
квм, ТА, III, 22.000. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(270749)

СТРЕЛИШТЕ, три мање со-
бе, ЦГ, ВП, 44 квм, 23.500.
(49), „Мустанг”, 064/151-18-
93.  (270749)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, I,
ЦГ, 57 квм, леп распоред,
31.500. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93.  (270749)

СТРОГИ центар, мањи дво-
собан, 45 квм, VI, ЦГ, сре-
ђен, двосграно оријентисан,
37.000. (336),  „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(270758)
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ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, празан, приземље.
064/521-00-10, 065/961-05-
05. (270540)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
са грејањем, Котеж 2.
064/338-49-01. (270561)

УДОБНА намештена гарсо-
њера, 22 квм, најужи цен-
тар, телефон. 354-007.
(270562)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Тесли.
060/303-38-69. (270542)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру на првом спрату Са-
мачког хотела, повољно.
063/787-31-39. (270669)

ЗАПОСЛЕН младић тражи
леп, новији, комфоран стан
у згради. 063/813-79-34
(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан опре-
мљен, нова Миса, 100 евра,
депозит, вреди погледати.
064/458-94-96. (270684)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан на Содари, I  спрат,
ЦГ, на дуже. 066/494-900.
(270696)

ПОТРЕБНА гарсоњера или
мањи стан, хитно, намеште-
но. 064/049-63-12. (270707)

ИЗДАЈЕМ собе радницима,
повољно, Воловица, близи-
на Рафинерије. 064/960-46-
95. (270794)

ЦЕНТАР, двособан, ненаме-
штен, са грејањем издајем.
064/354-69-01. (270609)

ИЗДАЈЕМ намештен мали
стан, у центру, женској осо-
би, 100 евра. Сви трошкови
урачунати у цену. 065/520-
53-00. (270716)

КУЋА, Старчево, 68 квм, за-
ебна опремљена, двориште,
80 евра. 064/305-80-73.
(270714)

ИЗДАЈЕМ кућу, стан, у
Старчеву, Шумице, 120
евра + депозит. Тел.
064/417-41-26. (270724)

ИЗДАЈЕМ намештен стан 34
квм, Ул. Стражиловска 16,
Панечво. 064/184-87-50.
(270584)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-
зан стан, зграда без греја-
ња, Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (270585)

ЈЕДНОИПОСОБАН, полуна-
мештен стан, грејање нор-
вешки радијатори, са ма-
лим сређеним двориштем.
063/780-86-83. (270613)

ДВОРИШНИ једнособан
стан, намештен + гарсоње-
ра, леп коплетан намештен.
Стрелиште. 362-406
064/218-83-45. (270612)

КОМПЛЕТНО намештен
стан, Тесла, 55 квм, двосо-
бан, преко пута „Лидла”,
150 евра. 063/633-761.
(270641)

ИЗДАЈЕМ комплетно опре-
мљену нову гарсоњеру,
Ослобођења 72, I спрат, ЦГ
по потрошњи. 064/320-84-
32. (270319)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен, строги центар, ЦГ, I,
Гоца. 062/504-504.
(270633)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, Стрелиште.
060/152-88-55. (270764)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан, близу Болнице.
Звати после 17 сати.
060/163-35-95. (270787)

ЗА ИЗДАВАЊЕ потребан
намештен стан на Котежу 1
или Тесли. 063/354-482.
/270824)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
студенткињи, ученици или
самици. Котеж 2. 013/318-
321. (270831)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, централно греја-
ње, Котеж 1. 062/208-828.
(270842)

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

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

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

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

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

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

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

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278421. (270688)

ИЗДАЈЕМ нов локал у цне-
тру, опремљен салон лепоте,
може и празан. 063/734-82-
31. (270687)

ИЗДАЈЕМ локал на Тесли
код Максија, повољно.
065/205-92-33. (270705)

ИЗДАЈЕМ локал у Цара Ла-
зара 3. 064/867-48-43.
(270738)

ИЗДАЈЕМ нов локал 20 квм,
код Зелене пијаце, Кочина
4. 063/217-130. (270578)

КАРАЂОРЂЕВА, локал 70
квм, 65000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (270702)

ИЗДАЈЕМ локал, Цара Ду-
шана 2. 063/725-71-70.
(270754)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај
Јовина. 063/853-93-29.
(270794)

ИЗДАЈЕМ локал 21 квм, при-
земље, Карађорђева, зграда.
Тел. 064/886-75-23. 

ИЗДАЈЕМ локал у центру
210 квм, погодан за све на-
мене. 060/312-90-00.
(270833)

ПРОДАЈЕМ или издајем по-
словну зраду 1650 квм, 10
ари плаца, може замена.
060/312-90-00. (270833)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, код
Аутобуске станице. 352-105.
(270846)

ПОТРЕБАН конобар. Ресто-
ран „Бакана”. 063/426-103.
(СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије са искуством за ме-
ђународни Румунија и Ма-
кедонија. Пријава, сталан
посао. 063/884-22-71 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије са искуством за ка-
ду . Пријава, сталан посао.
063/884-22-71 (СМС)

ПОТРЕБНА жена за чишће-
ње. 060/304-07-64. (СМС)

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

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ
у Пан че ву

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС 
за из бор у зва ње и за сни ва ње рад ног од но са

1. Јед ног ДО ЦЕН ТА за ужу на уч ну област

КЛИ НИ Ч КА СТО МА ТО ЛО ГИ ЈА (за пред -

мет: Ор то пе ди ја ви ли ца ).

Усло ви: 

– док то рат из обла сти сто ма то ло шких на у ка,

здрав стве на спе ци ја ли за ци ја из ор то пе ди дје ви -

ли ца као и оста ли усло ви пред ви ђе ни За ко ном о

ви со ком обра зо ва њу („Сл. Гла сник Ре пу бли ке Ср -

би је” бр. 88/2017) и Ста ту том Сто ма то ло шког Фа -

кул те та.

При ја ве са би о гра фи јом и до ка зи ма о ис пу ње но -

сти усло ва из кон кур са до ста вља ју се у ро ку од 8

(осам) да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са на

адре су: Сто ма то ло шки фа кул тет, Пан че во, Ул.

Жар ка Зре ња ни на бр. 179.

Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те -

ле фон: 013/235-12-92.

ПОТРЕБНО особље за про-
дају, у пекари. CV слати на
mail: pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (269837)

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

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

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

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

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

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

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потре-
бан возач. 063/820-87-61.
(270512)

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

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

„БАЛКАН БРИСКО” – по-
требне жене за одржавање и
чишћење стамбених зграда
и локала. 060/529-20-30.
(270592)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер. 064/329-49-19.
(270605)

ПОРЕБНЕ раднице или рад-
ник за рад у Топ маркетима.
За све информације звати
на 064/138-07-27. (270643)

„КОРАНА” доо, потребни
водоинсталатери и керами-
чарим са искуством.
069/350-44-64. (270626)

ПОТРЕБАН радник за рад на
бензинској пуми у Панчеву.
063/775-29-92. (270620)

ФРИЗЕРСКОМ салону који
послује пет година потребна
мушко-женска фризерка, са
искуством. Услови рада као
да радите у свом салону.
064/255-57-31. (270656)

CAF FE RU „IM PE RIAL” по-
требна девојка за рад.
063/372221. (270659)

ПОТРЕБАН радник/ца за
рад у трафици/продавници
у центру. 063/314-131.
(270676)

ХАЛО ЛЕСККОВАЦ, потреб-
не раднице у кухињи и за
роштиљем, локал у Браће Јо-
вановић. 063/897-55-04. 

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне
раднице у кухињи и за ро-
штиљем. Локал у центру.
063/834-88-10. 

ПОСЛАСТИЧАР и продава-
чица потребни у пекари.
062/404-144. (270730)

ПОТРЕБНА радница за рад
на роштиљу, са искуством, 7
до 15 сати звати 013/251-54-
48. (270743)

ПОТРЕБНЕ раднице са иску-
ством у шивењу на ендлери-
ци и равној машини. Тел.
063/330-335. (270805)

ПОТРЕБНА кројачица са ис-
куством за стлано или по-
времене послове, одлични
услови. Тел. 063/330-335.
(270805)

ПОТРЕБАН пекар за хлеб и
бело пециво. Тел. 065/555-
94-44. (270809)

ПОТРЕБНА радница за пе-
кару. 063/130-75-40.
(270812)

ПОТРЕБНА жена посласти-
чар за ресторан „Коко
Клик”. 013/377-230,
064/643-41-12. (270814)

ДОМ „ДОЛИНА СУНЦА”, Ја-
бучки пут 175, потребни
радници: медицински техни-
чари, неговатељи. 062/861-
66-15. (1270783)

ПОТРЕБНЕ раднице у про-
даји и помоћни радници у
кухињи за ресторан у Авив
парку. 013/377-230,
064/643-41-12. (270814)

РАДИМО рушења, обарање
дрвећа, чишћења тавана,
одношење ствари, итд.
060/035-47-40. (270815)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије за стални радни од-
нос, унутрашњи транспорт.
062/850-00-82. (270761)

СЕНДВИЧАРИ „Буба” по-
требна радница за рад на
роштиљу. 064/874-08-20.
(270830)

РЕСТОРАНУ домаће кухиње
потребне конобарице. Тел.
064/349-93-43. (270832)

ПОТРЕБНЕ девојке за разно-
шење хране на бувљаку, од-
лични услови. Радно време
четири сата дневно.
064/128-37-25. )27’8935)

ПОТРЕБНА комуникативна
особа за кетеринг сервис.
Пожељно искуство у кухињи.
064/128-37-25. (270837)

ПОСАО – ПОДЕЛА ФЛАЈЕ-
РА. Потребни вредни и одго-
ворни људи. 064/241-45-14.
(270854)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76  (269845)

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

АЛУ ПВЦ столарија, комар-
ници, ролетне, венецијане-
ри, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-25-
00. (270280)

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

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бој-
лера, шпорета индикаторе,
разводних табли, инсталаци-
ја. Мића, 064/310-44-88.
(270461)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, бетони-
рање, стиропор, бавалит фа-
саде. 063/865-80-49.
(270426)

КОМБИ превоз робе и мање
селидбе. 069/129-72-71, Ни-
кола. (2705949

РУСКИ језик, часови свим
узрастима. 061/149-20-94.
(270380)

ЕЛЕКТРИЧАР ради нове ин-
сталације, поправља старе,
бојлери, ТА пећи и остали
ел. Уређаји. 060/521-93-40.
(270571)

РАДИМО све физичке по-
слове, чистимо подруме, та-
ване, наш превоз. 064/144-
37-65. (270588)

ТВ и сателитске антене, мон-
тажа, дигитализација вашег
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (270610)

ДИМНИЧАР, чишћење дим-
њака, котлова и каљевих пе-
ћи. 063/155-85-95. (169124)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством, квалитет-
но, педантно и повољно.
064/252-51-75, 062/153-37-
06. (270628)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво ко-
је вам смета. 063/369-846
(270617)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика и информатика, мо-
гућност месечног плаћања,
професор. Центар, 013/353-
569, 066/405-336, 061/603-
94-94. (270636)

НЕГА старих, болесних, ин-
валидних лица и могућ пре-
глед физијатра. 063/868-04-
51. (270648)

СВЕ врсте селидби, уто-
вар/истовар робе и ствари,
превоз, монтажа, демонтажа
намештаја. Дејан, 061/626-
14-50. (270571)

ФИЗИКАЛИЈА: рушење, чи-
шћење, копање, утовар-ис-
товар, одвоз шута и ђубри-
ва, разбијање бетона и слич-
ни послови. Дејан, 061/626-
14-50. (270751)

МАСАЖА за опуштање ва-
шег тела. Позовите 064/269-
94-87, Марија. (270756)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (270662)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
раедови. 065/535-24-56.
(270681)

ЛАЛЕ, превозим мањим ки-
пером, песак, шљунак, сеја-
нац, ризлу и замен за наси-
пање пута, одвозим шут.
064/354-69-94. (270682)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старих, уградња но-
вих цеви, мађинска одгуше-
ња санитарија. 063/812-48-
62. (270695)

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних, непокретних. Тел.
061/660-31-84. (270709)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ,
гипсарски радови, поставља-
ње керамике, ламината, сто-
ларије. 062/816-66-78.
(270722)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (269804)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све оста-
ло. Најповољније. 065/361-
13-13 (269137)

ЧАСОВИ физике и матема-
тике, за основце. 065/534-
30-03. (270785)

ОДГОВОРНО бих водила
бригу о старијој полупокрет-
ној жени. 062/826-07-99.
(270823)

ЛИЦЕНЦИРАНИ барс прак-
тичар-енергетске масаже,
посебно скидање масних на-
слага. 060/551-64-50.
(270737)

КОМПЈУТЕР сервис, поправ-
ка инсталација, нових про-
грама, чишћење, повољно,
брзо. 060/351-03-54.
(270710)

ДИМЉЕЊЕ меса, сланине и
све месне прерађевине,
услужно. 063/179-01-78.
(270829)

ЧИШЋЕЊЕ и спремање ста-
нова, пеглање веша.
061/412-44-50. (270831)

ЧАСОВИ математике, физи-
ке и немачког. Професорка.
Тел. 064/054-67-85.
(270834)

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)

АНТИБАКТЕРИЈСКО, дезин-
фекционо дубинско прање
намештаја у вашем стану.
066/001-050. (270841)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, фасаде, ламинат,
гипс. 061/283-66-41,
064/317-10-05. (269928)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (269252)

ЗИДАЊЕ, бетонирање, по-
правка старих, нових крово-
ва, разне изолације.
013/664-491, 063/162-53-89.
(269762)

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 робе мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (270386)

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. (270572) 

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа, сервис клима уре-
ђаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 064/771-24-
16, 013/301-300. (270608)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско
прање тепиха, намештаја,
аутомобиле. Сушење у ко-
мори. 302-820, 064/129-63-
79. (270790)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камио-
нима, екипа радника, ку-
тије, фолија за заштиту на-
мештаја, 0-24, сваког дана
и недељом. Бесплатан до-
лазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима
и преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
c i c b @ g m a i l . c o m  ,
(270643)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74.(4793)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, еки-
па радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. (270643)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ства-
ри, кутије за паковање, фо-
лија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Бо-
рис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,
(270643)

СЕЛИДБЕ комбијем и ками-
оном Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољ-
није, Иван. 063/107-78-66.
(270643)

СЕЛИДБЕ, робе и ствари
комбијем и камионом, про-
фесионално, екипа радни-
ка, све релације по Србији.
Иван, 063/107-78-66.
(270643)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе,  бој-
лере, шпорете, ТА пећи,
поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (270674)

РОЈАЛ МГ: затварање тера-
са провидним хармо-врати-
ма, уградња/поправка; ро-
летне, комарници, венеција-
нери, све завесе, тенде, хар-
мо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-
498. (270712)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (270717)

УСЛУГЕ превоза, шљунка,
песка, ризле, грађевинске и
палетне робе. 064/271-56-
57, 069/582-08-70. (720723)

СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа на-
мештаја, паковање и зашти-
та ствари, одношење непо-
требних ствари са радници-
ма и без њих, 00-24 сата.
064/047-55-55. (270608)

АКО ВОЛИТЕ плес научиће-
те лако и брзо. Тел.
064/157-48-98. (270747)

ТРАЖИМ жену од 65 до 75
година, ради брака да жи-
вимо до краја живота.
061/210-74-81, Јави се ако
си усамљена. (270828)

ИЗДАЈЕМ апартмане на
Златибору, 44 квм и 21 квм
за Нову годину и празнике.
063/309-344. (270748)

ПРАЗНИЧНО РАДНО ВРЕМЕ

БЛАГАЈНЕ

Понедељак,

31. децембар, од 8 до 13 сати.

Уторак и среда,

1. и 2. јануар – нерадни дани.

Четвртак и петак,

3. и 4. јануар, од 8 до 13 сати.

Понедељак,

7. јануар – нерадни дан.

Уторак, 8. јануар, од 8 до 18 сати.
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Поштованом пријатељу

РУДИЈУ ВИГУ
последњи поздрав од породцие АЛАВАНИЋ: ПАУЛИ-
НА, МИХАЈЛО и ЂЕРА и породице МАТОВИЋ: ИВАНА,
ЛУКА и МАРКО       (47/2706579

Последњи поздрав

драгом пријатељу

РУДОЛФУ

ВИГУ

од породице

РАШОВИЋ

(101/270821)

9. децембра 2018. напустио нас је наш вољени

РУДОЛФ ВИГ
рођ. 15. маја 1935.

С великом тугом, болом и захвалношћу за бескрајну љубав коју

нам је пружао, од њега се опраштамо.

Супруга РАДМИЛА, ћерка ИРЕНА, унук ПРЕДРАГ с породицом,

унука АЛЕКСАНДРА, родбина и пријатељи

(100/

Поштованом зету

МИЛОРАДУ
ПОПОВИЋУ

МИЋИ

Увек ћемо те се радо се-

ћати.

Почивај у миру.

РАДАН и РАДА

са породицом

(58/270700)

ГРГО ПАПАЦ

Драгом тати последњи поздрав.

Твој зимски лептир ОЉА

(104/4794)

ГРГО ПАПАЦ

Последњи поздрав драгом стрицу од синовца.

ИВАН ПАПАЦ с породицом

(105/4794)

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

У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и из -

град њи („Сл. гла сник  РС” број  72/09, 81/09-ис прав -

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

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

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
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

О Г Л А Ш А В А

ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ

УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА КАО УР БА НИ -

СТИЧ КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ  РАЗ РА ДЕ ЛО КА ЦИ -

ЈЕ 8545/5 К.О.Пан че во и де ла 8545/1 К.О.Пан че -

во, за по тре бе  из град ње два објек та за сме штај и

уз гој жи ви не и јед ног објек та за скла ди ште ње

сточ не хра не, из ра ђен од стра не  Ар хи тек тон ског

ате љеа „Сту дио 3“ Пан че во, Вла ди ми ра Же сти ћа

бр.43б, за ин ве сти то ра ДОО „Ко ко Фар ма” Пан че -

во, Но во се љан ски пут бб.

Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти у

згра ди Град ске Упра ве Гра да Пан че ва, Трг Кра ља

Пе тра I, бр.2 - 4 у Пан че ву, у хо лу VI спра та, у Се кре -

та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко -

му нал не по сло ве и са о бра ћај. Ин фор ма ци је и сва

оба ве ште ња о јав ној пре зен та ци ји мо же те до би ти

на те ле фон 013/353-304, кан це ла ри ја 609 и 610, у

вре ме ну од 10  до13 ча со ва у пе ри о ду тра ја ња јав -

не пре зен та ци је од 7 да на, по чев од 14. 12. 2018.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти  при мед бе  на На црт ур ба ни стич ког про јек та,

за вре ме тра ја ња јав не пре зен та ци је, у пи са ном об -

ли ку, Град ској упра ви Гра да Пан че ва, Се кре та ри ја -

ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал -

не по сло ве, пу тем пи сар ни це Град ске упра ве  Гра -

да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I, бр.2 - 4, Пан че во.  

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

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 14. За ко на о

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

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о до но ше њу ре ше ња о оби му и са др жа ју
сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну

сре ди ну

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

жи вот не сре ди не је да на 07. 12. 2018. го ди не, до -

нео ре ше ње о оби му и са др жа ју Сту ди је о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕ КАТ Из -

град ња тер мо е лек тра не то пла не Пан че во, на кп.

бр. 3523/11 К.О. Вој ло ви ца.

Но си лац про јек та је „ТЕ-ТО” Пан че во’’ д.о.о, Ули -

ца Спољ но стар че вач ка бр. 199 из Пан че ва.

Ре ше ње о оби му и са др жа ју Сту ди је о про це ни

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

кат мо же се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10

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

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

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

мље, кан це ла ри ја бр. 39)

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

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

вљи ва ња овог оба ве ште ња.

У скла ду са чла ном 10. 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

Но си лац про јек та  „VIP MOBILE” d.o.o. BEOGRAD

Ули ца Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа бр. 1ж, Bеоград,

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

не ути ца ја  на жи вот ну сре ди ну за  Појекaтрадио-

ба зне ста ни це 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.

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  708

у пе ри о ду од  23. но вем бра  до 03. де цем бра 2018.

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

Zbog povećanja obima posla tražimo kandidata za

poziciju

ELEKTRIČAR
Opis zaduženja za poziciju:
– učestvovanje u održavanju i remontu elektro ure đa -

ja u pogonu i na brodu 

Broj izvršilaca:
dva

Nudimo Vam:
– Redovne zarade

– Zaposlenje na određeno vreme

Ukoliko posedujete potrebna znanja i iskustvo za oba -

vljanje posla iz opisa, molimo da nas kontaktirate na

sledeći broj telefona: 011/213-03-86 od po ne deljka do

petka 10 do13 sati.

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ
„ЗЕ ЛЕ НИ ЛО” ПАН ЧЕ ВО

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО СЛОВ НОГ 

ПРО СТО РА – ЛО КА ЛА

Ло кал бр. 11 у ла ме ли 5, укуп не по вр ши не 10,52
м², на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња бб, по
по чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква -
драт ном.

Ло кал бр. 9 у ла ме ли 7, укуп не по вр ши не 10,52 м²,
на „Зе ле ној пи ја ци” , Ули ца

Осло бо ђе ња бб, по по чет ној це ни од 1.000,00 ди -
на ра по ме тру ква драт ном.

Ло кал бр. 6 у ла ме ли 9, укуп не по вр ши не 68,50 м²
на „Зе ле ној пи ја ци” Ули ца Осло бо ђе ња бб, по по -
чет ној це ни од 500,00 ди на ра по ме тру ква драт -
ном.

Ло кал бр. 7 у ла ме ли 3, укуп не по вр ши не 6,32 м², на
„Зе ле ној пи ја ци” Ули ца Осло бо ђе ња бб по по чет ној
це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква драт ном.

Рок за до ста вља ње по ну да је 8 да на од да на об -
ја вљи ва ња Кон кур са.

Бли жи усло ви Кон кур са би ће ис так ну ти на огла -
сним та бла ма Рад не за јед ни це (Пан че во, Ди ми -
три ја Ту цо ви ћа 7-а), Роб не пи ја це „Ае ро дром” и
„Зе ле не пи ја це” у Пан че ву.

Zbog povećanja obima posla tražimo kandidate za

poziciju

ZAVARIVAČ

Nudimo Vam:
-Redovne zarade

-Zaposlenje na određeno vreme

Broj izvršilaca:
dva

Ukoliko posedujete potrebna znanja i iskustvo za

obavljanje posla iz opisa, molimo da nas kontaktirate

na sledeći broj telefona: 011/213-03-86 od ponedeljka

do petka 10 do13 sati.

Zbog povećanja obima posla tražimo kandidate za

poziciju:

BRODOMONTER – MONTER

Opis zaduženja za poziciju:
– montaža brodske konstrukcije i remont

Uslovi:
– poznavanje brodske konstrukcije

– rad sa brenerom i aparatom za varenje

– poželjno iskustvo u radu

Nudimo Vam:
– Redovne zarade

– Zaposlenje na određeno vreme

Broj izvršilaca:
dva

Ukoliko posedujete potrebna znanja i iskustvo za

obavljanje posla iz opisa, molimo da nas kontaktirate

na sledeći broj telefona: 011/213-03-86 od ponedeljka

do petka 10 do13 sati.
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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

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

Но си лац про јек та  „VIP MOBILE” D.O.O. BEO-

GRAD  Ули ца Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа бр. 1ж,

Bеоград, под нео је зах тев за од лу чи ва ње о по тре -

би  про це не ути ца ја  на жи вот ну сре ди ну за

Појекaт ра дио-ба зне ста ни це 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.

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  708  у пе ри о ду од  14. до 24. де цем бра 2018.

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

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке 

на ших услу га 

да на це не

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним 

да ни ма  

осим 

сре дом.
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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.

Великом човеку

ЗОРАНУ

РОТАРУ

вечна слава и хвала.

С поштовањем и тугом

породица ДИНИЋ

(1/270541)

10. децембра стало је срце наше вољене

мајке, баке, прабаке

ВЈЕКОСЛАВЕ СЛАВИЦЕ

РОДИЋ
1937–2018.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Супруг СИМО, син МИЛОРАД

и ћерка МАРИЈА с породицама

(49/270663)

1. децембра нас је, у 72. години, напустио наш драги

ЗОРАН РОТАР

Ожалошћени: сестра БИЉАНА, зет ЗАРЕ и синови

ЕМИЛИЈАН и ДОРИЈАН
(54/1270686)

8. децембра 2018 преминуо је наш вољени

САВА ОПАЧИЋ
из Омољице

1932–2018.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и ми-

слима.

Твоји најмилији: супруга ИВАНКА, 

син ПЕРА, снаја СЛАВИЦА и унуке

ЈЕЛЕНА и ИВАНА

(78/250761)

ЉУБИША МАКСИМОВИЋ
1950–2018.

Време пролази, а туга у срцу заувек остаје.

Супруга МИРЈАНА, син ИГОР, ћерка ИВАНА,

унуци ФИЛИП и ИВАН, унука СТАША, 

снаја КАЋА и зет КИЋА

(88/270493)

ЉУБИША МАКСИМОВИЋ
1950–2018.

Остајемо у дубоком болу, са сећањем на све тре-

нутке проведене заједно.

Брат ЉУБИНКО, сестре ВЕРА, МИЛЕВА и ЧОКА

с породицама

(89/270793)

Последњи поздрав

драгом пријатељу и

великом човеку

ЉУБИШИ

МАКСИМОВИЋУ

од породице

МИРКОВ

(30/270622)

После дуге исцрпљујуће болести, напустио нас је наш прија-

тељ, друг и кум

МИОДРАГ ЈАНКОВИЋ МИКИ
15. IX 1951 – 5. XII 2018.

За собом је оставио још једно празно место у нашем другова-

њу, срцима и мислима и придружио се нашим пријатељима

који су прерано отишли: Срђану Јовановићу, Мирославу Јан-

чецу, Милану Радетићу Бати, Николи Тепићу. 

С неизмерном тугом уз последњи поздрав опраштају се сви

другови са својим породицама: Миливој Белић, Никола Ђер-

фи, Жељка Радетић, Радивоје Јаковљевић, Васа Јованов, Ва-

лентин Југо, Јован Команов, Мирко Ковачевић, Илија Кру-

нић, Коста Лучић, Светозар Новаков, Габор Фодор, Синиша

Ћосић и Александар Штркаљ
(12/270567)

5. децембра напустио нас је наш драги супруг, оптац и дека

МИДОРАГ ЈАНКОВИЋ МИКИ
1951–2018.

Ожалошћени: супруга, ћерка, син, зет, снаја и унучад
(16/270579)

Поштованом прики

МИОДРАГУ ЈАНКОВИЋУ

последњи поздрав од прије СВЕТЛАНЕ и прија-

теља ГРАДИМИРА с породицом
(29/270616)

Последњи поздрав

МИОДРАГУ

ЈАНКОВИЋУ

Остају лепе успомене

на наше незаборавно

дружење.

Од ЈОВЕ и МИЛАНКЕ

(53/1270685)

Преселио се у незаборав

мој другар и кум

МИОДРАГ
ЈАНКОВИЋ

МИКИ
„од колевке до гроба”, то-

лико је трајало наше дру-

жење. Хвала на свему.

ГАБИ, СНЕЖА, 

АНА и КАЋА
(65/270720)

Наш уважени и драги

пријатељ, колега и го-

сподин

МИЛУТИН

БИКАР
заувек нас је напустио.

Вечно у нашим срцима

и сећању.

ЈАСМИНА и ГОРАН

(66/270721)

Последњи поздрав на-

шем драгом куму

МИОДРАГУ
Од породице НИНКОВИЋ

(70/270731)

Прерано нас је напустио наш драги брат и девер

МИОДРАГ ЈАНКОВИЋ МИКИ

Последњи поздрав за вечно сећање.

ЗДЕНКА, МИРОСЛАВ и ДРАГАНА СКВАРЧ
(98/270810)

Тужна срца обавештавамо породицу и пријатеље да

је наша драга

ЈЕЛИСАВЕТА АНЂЕЛЕВСКИ
1944–2018.

изненада преминула 5. децембра 2018. Сахрана је

обављена 7. децембра 2018, на Новом гробљу.

Ожалошћени: синови ЂОРЂЕ и ИВАН, снаја ЛИДИ-

ЈА, унуци УРОШ, МАТЕЈА и ЈАНА и остала родбина

и пријатељи
(2/270542)

Последњи поздрав

драгој прији

САВЕТИ

ВЕРА и ЗЛАТКО

(3/270542)

Последњи поздрав

драгој

САВЕТИ

Породица БЛАЖИЋ

(4/270547)

Последњи поздрав драгој комшиници

ЈЕЛИСАВЕТИ АНЂЕЛЕВСКИ

Станари зграде у Проте Матеја Ненадовића 5
(17/270580)

Последњи поздрав дуго-

годишњем другару

ЖИВАНУ

од МИРКА и РАДЕ

(86/270784)

Последњи поздрав

МИЛИНКИ МИЛОВАНОВИЋ

од БЕБЕ и МИРЋЕ

(103/270852)
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6. децембра 2018. године престaло је да куца племенито и велико

срце мог супруга

ЖИВАНА ВОДЕНИЧАРА
1943–2018.

Заувек тужна твоја супруга АНЂЕЛИЈА

(74/270757)

6. децембра 2018. заувек нас је напустио наш драги

ЖИВАН ВОДЕНИЧАР

Воле те заувек твој син СРЂАН и унуци НЕВЕНА и ИГОР

(75/270758)

Умро је мој тата

ЖИВАН ВОДЕНИЧАР

Волим те и волећу те заувек.

Почивај у миру.

Твоја ћерка САЊА, унук ДУШАН и зет МИША
(76/270759)

Последњи поздрав

ЖИВАНУ ВОДЕНИЧАРУ
1943–2018.

од сестре КАТИЦЕ, зета СТОЈАДИНА, 

сестрића ВЛАДИМИРА и сестричине

ВИОЛЕТЕ с породицама

(22/270590)

С тугом у срцу сећаћемо се нашег драгог комши-

је Живка

ЖИВАН ВОДЕНИЧАР

Породица ПЕРКОВИЋ
(43/270651)

Последњи поздрав драгом течи и зету

ЖИВАНУ ВОДЕНИЧАРУ
Са поносом и поштовањем чувамо успомену на тебе.

ВЛАДИМИР, ДЕЈАН, СМИЉАНА и ЗОРАН

(72/270741)

5. децембра нас је заувек напустила наша мајка, свекр-

ва и бака

ДУШАНКА БУГАРИНОВИЋ
1935–2018.

Сахрана је обављена 10. децембра, на Новом гробљу у

Панчеву.

Хвала ти на свој љубави и пожртвовању. Остаћеш у на-

шим срцима и сећању.
С љубављу и поштовањем твоји синови МИРОСЛАВ и
ИВАН, снаје ГОРДАНА и ТАЊА и унуке ДУЊА, МАЈА и
АНА

(14/2705689

Последњи поздрав

ДУШАНКИ БУГАРИНОВИЋ

ДОКСИ, ДРАГОЉУБ и МИХАИЛО
(13/270568)

Последњи поздрав нашој драгој

ДУШАНКИ БУГАРИНОВИЋ

Њени: ГРАНА, МИРОСЛАВ, ПАВЛЕ, НЕМАЊА и

ВУКАШИН БУГАРИНОВИЋ
(46/270656)

После дуге и тешке болести, 5. децембра

2018. године,  преминула је наша вољена

супруга и мајка

МИЛИНКА МИЛОВАНОВИЋ
1953–2018.

Заувек ће живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг ДРАГОЉУБ, 

син ДУШАН и ћерка ЈОВАНА

(34/270636)

7. децембра 2018.  умрла је у 100. години наша мама, бака и прабака

АНГЕЛИНА ШОЛИЋ
1919–2018.

Сахрана је обављена 11. децембра 2018. године на Старом православном

гробљу.

Отишла је тихо од старости и болести.

С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.

Ожалошћени твоји најмилији
(19/270582)

АНГЕЛИНА

ШОЛИЋ

Заувек ћете остати у

нашим срцима.

Ваше комшије: АНЂА,

ГОЈКО, ДРАГАНА

и АЛЕКСАНДАР

(48/270658)

Последњи поздрав нашој најбољој мајкици

АНГЕЛИНА ШОЛИЋ
1919–2018.

Вечно жива у нашим срцима.

Унуке САЊА и СНЕЖАНА и зет ЛАЗАР

(57/270699)

Последњи поздрав драгој тетки

АНГЕЛИНИ ГИНИ ШОЛИЋ

Хвала Вам што сте били део нашег живота. 

Почивајте у миру.

Ваше ожалошћене сестричине СЕЈА и

СЛОБОДАНКА са децом и снаја МАРА са децом

(63/270711)

МИЛОРАД

ПОПОВИЋ

МИЋА
1947–2018.

Тата,. Отишао си без

поздрава, изненада,

без речи. Био си наш

сан, душа, око и снага.

Ћерка ЈОЈА, зет

ЂОЛЕ и унуци

МИЛОШ и НИКОЛА

(91/270803)

7. децембра 2018. преминуо је

МИЛОРАД ПОПОВИЋ МИЋА
1947–2018.

Ожалошћени: супруга ДРАГИЦА, син ЖЕЉКО, унуци
АЛЕКСАНДАР, ЈОВАНА и ИВАНА

(92/270801)

Последњи поздрав драгом

МИЋИ
од шурњаје МИРЕ

с породицом

(93/270802)

Последњи поздрав
комшији

МИЋИ
од комшинице ВИДЕ

с породицом
(947270803)
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МОМЧИЛО ГЛАВИНИЋ МОМЕ

1943–2018.

преминуо 6. децембра 2018.

Последњи поздрав ћалету од његових најмили-

јих: МИЛЕНА, ДРАГАНА, ТАЊА, ВЛАДА, ДУЊА,

ФИЛИП и БОЈАН
(21/270584)

др ВЕСНА КАЧАР КУКРИЋ

Преминула је моја школска другарица. Вечна јој

слава и хвала за све.

ДЕЈАН МИШИЋ
(31/270624)

Последњи поздрав

драгом зету и течи

МОМЧИЛУ

ГЛАВИНИЋУ

Почивај у миру.

Породице

ТУЦАКОВИЋ

и МУНИЋ
(39/270644)

С тугом и болом обавештавамо да је 9. де-

цембра 2018. године преминула

МАРИЈА ЈЕНЕИ

наша вољена мајка и бака.

Ожалошћени: ћерка ВЕРА са супругом и

унука ИВАНА са супругом

(42/270650)

У уторак, 19. децембра 2018. године навршава се четрдесет дана откако

није са нама наша

МИЛА МАРКОВИЋ
Драга Мила, била си посебна и непоновљива, наш узор, понос и ослонац.

Чуваћемо успомену на твоју честитост, поштење и љубав коју си нам пру-

жала. Много нам недостајеш.

Помен ће се одржати 18. децембра 2018. године, у 13 сати, на Католичком

гробљу у Панчеву, код капеле. 

Са неизмерним болом и тугом твоји: супруг ЛАЗАР, 

ћерке САЊА и МАЈА, унуци МИЛИЦА и МИЛАН
(71/270738)

У недељу, 2. децембра 2018. престало је да ку-

ца срце највећег голубара са ових простора

БОЖИДАР МАРКОВ

БОЖА РОГАН

У 7.13 напустио је овоземаљска задовољства и

све нас који смо га волели и поштовали.

У 13.30 напустио је своју кућу. Испратили смо

га ми, његови најближи, и они које је највише

волео. 

Његови голубови винуше се у небо и поведоше

Божу Рогана пут звезда. Учинише га бесмрт-

ним и легендом.

У уторак, 4. децембра се опростисмо од њего-

вог тела, али његову скромност, правичност и

строгоћу нећемо заборавити. 

Поново га испратише и његово голубови, који-

ма је поклонио цео свој живот.

У суботу, 8. децембра давасмо мом тасту и го-

лубарском идолу недељни помен, а истог дана

на Савезној голубарској свечаности око две

стотине људи из Србије, Словеније, Хрватске,

БиХ, ЦГ, Македоније, Бугарске и Мађарске

минутом ћутања одало је почаст нашем Божи

Рогану и доделише му признање, тј. Захвални-

цу за рад и резултате у голубарству, а ја као и

обично, касним за њим.

СТЕВАН COIN

(85/270782)

КОЛАРСКИ

ДУШАН ДУШИЦА
2013–2018. 2011–2018.

Понекад у сновима, увек у мислима, срцу и причама
Ћерка ВАНИНА

(79/270765)

У суботу, 15. децембра, у 11 сати, на гробљу у Ба-
натском Брестовцу дајемо годишњи помен на-
шем вољеном Зорану

ЗОРАН САМАРЏИЋ
25. XI 1961 – 17. XII 2017.

За шта? Ради других, ради будућности и будућно-
сти других.
Посвећен свом генију и таленту и свом селу, на-
стојао си да помогнеш другима, тежио си правич-
ности и правди, ниси схваћен.

Вечни бол и сећање на тебе у срцима твојих нај-
ближих: маме РАТОМИРКЕ, брата ГОРАНА и сна-
је СНЕЖЕ

(80/270767)

Прошла је тужна година без наше вољене мајке и баке

РУМЕНА КОЦЕВИЋ
Много нам недостајеш.
С љубављу и поштовањем носимо те у срцу.

Твоји најмилији
(82/270776)

СЕЋАЊЕ

СПОМЕНКА МИЛЕНКОВИЋ

1952–2013.

Године пролазе, а сећање и успомене остају.

Твоји најмилији
(84/270781)

ПОМЕН

СТЕВАН ПУТНИК
11. XII 2015 – 11. XII 2018. 

Тешко је живети са тугом у души, видети те сву-

да а нигде да те нађем.

Мајка НАДА

(73/2707459

АНЂЕЛИЈА
СТАМЕНОВИЋ

2016–2018.

Прошле су две године

откако ниси са нама.

Сећање на тебе, твоју

љубав и доброту остају у

нама.

Породице АЛОБИЋ

и РАДЕНКОВИЋ
(96/270808)

Прошле су две годи-

не откако није с нама

наша драга

АНЂЕЛИЈА

СТАМЕНОВИЋ
2016–2018.

Недостајеш нам мно-

го, али љубав и понос

што смо те имали за-

увек су у нашим ср-

цима.

Твој ЦАНЕ с децом

(95/270808)

СЕЋАЊЕ

АНЂЕЛИЈА

СТАМЕНОВИЋ
2016–2018.

С љубављу и поштова-

њем чувамо те од забо-

рава.

Породица ГРУЈИЧИЋ
(97/270808)

СЕЋАЊЕ

СТАНИМИР

АТАНАЦКОВИЋ
2015–2018.

Године не могу избри-

сати успомена на тебе.

Твоји: супруга БУБА,

син ЛАЗА са породицом

и ћерка ОЉА с породицом

(81/270771)

19. децембра 2018, у

11.30, даваћемо четр-

десетодневни помен

мом оцу

ЂУРО

САМАРЏИЋ
1934–2018.

Кажу да Бог узима

најбоље, а ти си међу

њима...

Недостајеш пуно...

Ћерка СНЕЖАНА

и зет ДРАГАН

(87/270781)

ЈАГОДА

ГЛАВОНИЋ
2014–2018.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(90/270796)

СЕЋАЊЕ

ЈАНКО
ЂУРИЋ
2009–2018.

Његова доброта и пле-

менитост заувек су у

нашим срцима.

Ћерка АНЂА

с породицом

(41/270645)

МОМЧИЛО ГЛАВИНИЋ
1943–2018.

Жао нам је.

Сестра МИЛИЦА и брат ЂУРА
(99/270811)

Четрдесетодневни по-

мен нашем драгом зету

ДРАГАНУ

СТОКИЋУ
Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Твоји: тетка РУЖА, 

теча БОКИ, тетка ЂУЂА

и теча СТАНИМИР
(102/270848)
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Четрдесетодневни помен

ГОРАН ТРАЈКОВСКИ
23. VI 1971 – 8. XI 2018.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Отац РИСТА и мајка РАТКА
(8/270564)

Четрдесетодневни помен

ГОРАН ТРАЈКОВСКИ
23. VI 1971 – 8. XI 2018.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Сестра СОЊА, зет ПРЕДРАГ, БРАНИСЛАВ и МИЛИЦА
(9/270564)

Нека те анђели чувају

ГОРАН

ТРАЈКОВСКИ
23. VI 1971 – 8. XI 2018.

Сестра РУЖИЦА

с породицом

(10/270564)

Нека те анђели чувају

ГОРАН

ТРАЈКОВСКИ
23. VI 1971 – 8. XI 2018.

Тетка ЈЕЛИЦА

(11/270564)

МИРЈАНА

ЦВЕТАНОВИЋ
2014–2018.

14. децембра навршава-

ју се четири године от-

како није са нама наша

драга мама и бака.

Син ПЕТАР

с породицом
(15/

Десет година није са нама

НИКОЛА

ПОПАДИЋ
18. XII 2008 – 18. XII 2018.

Остају нам заувек лепа се-

 ћања и успомене на тебе.

Воле те: твоја супруга

АНА и син ТОМО

с породицом

(1(/270581)

19. децембра 2018. навршава се тужна го-

дина откада није са нама наш вољени су-

пруг, отац и деда

КОСТА ДАБИЋ
11. V 1960 – 19. XII 2017.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Супруга ЈУЛИШКА, син ДАРКО, ћерка

ЗОРАНА, снаја МИНА, зет МИОДРАГ

и унуци

(23/270591)

Помен вољеном оцу

НЕНАДУ НЕСТОРОВИЋУ
13. XII 2016 – 13. XII 2018.

Недостајеш ми тата, недостаје ми твој загрљај, твој

осмех, твој поглед, све твоје.

Успомене те увек врате у моје мисли и чувају у мом

животу.

Свака суз ме подсети да још увек живиш, и у мом ср-

цу никада не умиреш...

Твоја ћерка ВЕСНА с породицом
(24/270595)

Навршавају се две године без нашег драгог,

вољеног и поштованог супруга и оца

НЕНАДА НЕСТОРОВИЋА
13. XII 2016 – 13. XII 2018.

Драги Неле,у срцу туга, на гробу тишина а у

кући огромна празнина. 

Недостајеш Неле пуно.

Тугују за тобом твоји: супруга МИЛИЈАНА,

син ВЛАДА и ћерка ВЕСНА с породицама

(25/270596)

Навршава се четрнаеста година откако није са

нама наша

НАТАЛИЈА РАДОВИЋ

Често те помињемо и много нам недостајеш.

Окупићемо се 19. децембра 2018. године, у 11 са-

ти, на Православном гробљу у Панчеву.

Твоји најмилији

(26/270598)

СЕЋАЊЕ

18. децембра 2018.

навршава се година

од смрти наше мајке,

свекрве и баке

ЂУРЂЕВКЕ

РАШАЈСКИ
18. X 1940 – 18. XII 2018.

Сећање на тебе чува-

ју твоји најмилији:

ИВИЦА, РАДИЦА и

ДРАГАН

(27/270607)

ГОРАН
ТРАЈКОВСКИ

Дани пролази а ни је-

дан без сећања на те-

бе. Не дамо да те за-

бо рав отме. 

Тетка МИРА

с породицом

(36/270631)

ГОРАН
ТРАЈКОВСКИ

Бол и туга се не мере

речима ни временом,

већ празнином која

је остала.

Тетка ЉУБИЦА

с породицом

(37/270639)

Четрдесетодневни помен

драгом брату

ГОРАНУ

од САШЕ с породицом

(35/270637)

ГОРАНУ

четрдесетодневни по-

мен од тетке БОРИКЕ

и тече ЈОЖИКЕ
(45/270654)

ШЉИВОВАЧКИ

МИРЈАНА ГОРДАНА
2002–2018. 2005–2018.

Наша срца су прожета вечном љубављу према вама.
МАРА, ДУШИЦА и БЕБА

(44/270653)

ГОРАН

ТРАЈКОВСКИ

Нека те анђели чува-

ју.

Сестра СНЕЖАНА

с породицом

(51/270670)

У петак, 14. децембра 2018. године навршавају

се две године од смрти мог драгог супруга

МИОДРАГА РАДОЈЕВИЋА
1928–2016.

Супруга КОВИЉКА

(50/270665)

БИЉАНА КОНСТАНТИНОВИЋ
17. XII 2008 – 17. XII 2018.

Десет година чувамо успомене. Са тобом би све

било много лепше и лакше. 

Волимо те.

Твоји најмилији

(56/270697)

Сећање на нашег драгог

СРЂАН ФИЛИПОВ

Туга и бол за тобом остају заувек.

Био си особа које се сви радо сећају.

Никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији

(59/270703)

У суботу, 15. децембра, у 11 сати, дајемо шесто-

месечни помен

СРБИСЛАВУ ШАБИЋУ БУЦИ

Пуно нам недостајеш.

Воле те супруга ДУШИЦА, син ДЕЈАН, 

снаја МАЈА и унук ТЕО

(60/270706)

15. децембра 2018. даје

се шестомесечни помен

нашем драгом и вољеном

ВУЈАДИН
СМИЛЕСКИ

1936–2018.

Твоји: супруга ЛИМБИ-

ЈА, син СТАНКО и снаја

СУНА са породицом и

ћерка ВЕРА с породицом
(67/270726)

СЕЋАЊЕ

16. децембра 2018 го-

дине навршава се је-

данаест година од

смрти вољеног тате

ЈОСИФА

БАЧВАНСКОГ

С љубављу причамо о

теби, с тугом те чува-

мо у срцу.

Твоји: МИЛАНА,

ИВАНА и МЛАДЕН

(77/270760)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати
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ЧИКА

ВИКТОР МИЛОСАВА
2017–2018. 2000–2018.

Заувек ћете бити у срцу и нашим мислима.
Ваша породица: ЖИВКА, МАРИЈАНА, ДРАГО и прау-
нука ТАМАРА (5/270548)

Навршава се осам година од смрти нашег драгог

ДУШАНА ЛАЗАРЕВСКОГ

Његови најмилији: супруга КРСТА, ћерке ЗОРИЦА и

СЛАВИЦА и унука СНЕЖАНА
(6/270561)

Само Ти

ЈАСМИНА

Анђеле, била си најслађи, најљубљенији поклон,

рођена уочи Св. Николе. Обожавана наставница

у Вуковој Лозници, на Хвару, а у Панчеву – не!

Због којих, зашто?? Чувају ли те нежни тата

Александар, мама Паулина, бата Стеван? Да ли

ти је хладно?
ЉИЉАНА

(7/270562)

Прошло је дванаест тужних година без мог јединог

брата

ЈУГОСЛАВА ЂУРЂЕВА
ветеринара из Долова

ДЕЈАН с породицом
(20/270586)

СЕЋАЊЕ

ВУЈКО

ЈОВАН АНЂЕЛКА
18. XII 1998 – 18. XII 2018. 18. V 2003 – 18. V 2018.

Прошло је двадесет и петнаест година от-

како нису са нама, али увек у срцима и

мислима, наши најдражи родитељи. 

Водили су нас кроз живот са пуно смисла,

енергичности, достојанства и радости.

Вечно захвални на бризи и љубави, њихо-

ва деца: МИЛЕНКО, НЕДЕЉКО, РУЖА,

СЛАВКО, ОЛГА и ЗОРКА с породицама

(28/270611)

21. децембра навршава

се тужна година откада

није са нама наш драги

отац и деда

МИХАЈЛО
Иван

КОСОВАЦ
15. децембра даваћемо

му годишњи помен, у

11.30, на Новом гробљу

у Панчеву.

Успомену на њега чувају:

кћерка ИВАНА, унуци

ИВАН и ЈОВАН, сестра

ЗОРАНА, сестричина БИ-

 ЉАНА, зет ВЛАДИМИР и

прија КАТИЦА
(33/270630)

14. децембра 2018. године навршиће се четири

године

ДУШАН ГРБИН

Заувек си у нашим срцима и мислима.

Твоје: супруга СВЕТЛАНА и ћерке МАРИЈА, ЈЕ-

ЛЕНА и ДРАГАНА с породицама

(38/270642)

Четири године без наше драге мајке, баке и све-

крве

НАТЕ Зарић СТОЈКОВ

Драга наша Надице, још увек не верујемо у

стварност. Стално си нам у мислима, са нама,

увек мила, драга и вољена.

Увек у срцима: сина СТЕВЕ, снаје ЉИЉЕ и унука

НИНЕ и САНДРЕ

(40/270645)

Сећање на наше драге

БОГДАНОВ

ЛАЗАР ИВАН ЈОВАНКА
1992–2018. 1998–2018. 2000–2018.

С љубављу и поштовањем ваши најмилији
(52/270678)

Нашем сину за годишњи помен

ГОРАН ГРАБУНЏИЈА
21. IV 1991 – 19. XII 2017.

Увек си говорио: „а чега се бојите – не

бојте се ничега!” И сад се више ничега и

не бојимо, јер си ти – лутак наш лепи, до-

бро припремио стазу којом ћемо ми једног

дана кренути за тобом и опет се срести

– и бити заједно.

А до тада сваки секунд у мислима си на-

шим, недостајеш неиздрживо, и волимо

те бескрајно – и шире и даље од свемира.

Твоји тата и мама, твоја секица, 

твоја ДИЈАНА, бака, деда и бака, 

кумови, пријатељи и остала

многобројна родбина.

(55/270688)

Прошло је тридесет година откада нису са нама

наша драги

ЈОВАНОВИЋ

ЕМИЛИЈА и ЂОРЂЕ

Увек ћемо их се сећати и волети по доброти и

племенитости.

Хвала им на свему.

МИЛАДИН и ЈАДРАНКА и ТАЊА са децом
(61/270708)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се 15. децембра 2018.

године, у 11 сати, одржати четрдесетодневни помен нашој вољеној

МИЛИЈАНИ РИСТОВСКИ
1968–2018.

Заувек неутешне породице РИСТОВСКИ, ОКУКА и МАТЕК

(62/270711)

15. децембра 2018, у 12 сати, на Евангелистич-

ком гробљу, у Панчеву даваћемо четрдесето-

дневни помен нашем вољеном

НЕДЕЉКУ ХИНИЋУ
1937–2018.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга АРАНКА, синови

АЛЕКСАНДАР и ДУШАН и унук СТРАХИЊА

(64/270215)

21. децембра 2018. навр-

шава се година од смрти

наше

МАРИЈЕ

ЖИВКОВИЋ
1939–2017.

Жале за њом ћерка ВЕ-

РА и брат АДАМ с поро-

дицом
(32/270627)

19. децембра 2018. године навршава се десет

година од смрти нашег драгог

РАДОВАНА РАДА МИЋИЋА
19. XII 2008 – 19. XII 2018.

Успомену на њега чувају његови најмилији

(68/270728)

17. децембра 2018.

године навршава се

шест година од смрти

драгог

АЛЕКСАНДРА

ДРАГИЋЕВИЋА

Прошле су године ту-

ге и бола за тобом.

Много ми недостајеш,

али ти си увек ту у

мом срцу и мислима.

Супруга

СЛОБОДАНКА

(69/270731)

Обавештавамо родбину

и пријатеље да ћемо 19.

децембра 2018, у 11 сати,

на Новом православном

гробљу, дати четрдесето-

дневни помен мајци

ЗАГОРКИ

ЖУРЖУЉ
1939–2018.

Ожалошћени: синови

КОСТА и СЛАВКО, уну-

ци БОЈАНА, НЕМАЊА и

ФИЛИП и снаје ГОРДА-

НА и СОФИЈА

(83/



По већ увре же ном оби ча ју Ба -
лет ска шко ла „Ди ми три је Пар -
лић” обе ле жа ва сво ју го ди шњи -
цу кон цер том на ко јем уче ни -
ци при ка зу ју оно што су нај -
бо ље уве жба ли у прет ход ном
пе ри о ду.

Та ко је би ло и у уто рак, 10.
де цем бра, у дво ра ни Кул тур -
ног цен тра, ка да су се пред ста -
ви ле све гру пе те обра зов не

уста но ве – од оних нај мла ђих
(и нај сла ђих) при прем них па
до већ пре ка ље них и, мо же се
ре ћи, зве зда у на ста ја њу, из че -
твр те го ди не сред ње шко ле.

При ка зан је за и ста рас ко -
шан ре пер то ар, и за нај про -
бир љи ви је уку се, ко ји је под -
ра зу ме вао све бит но – од кла -
сич ног и мо дер ног ба ле та па
до фол кло ра.

Би ло је за и ста мно го то га: од
„Ха вај ки” и Ха ча тур ја но вог „Чи -
по ли на”, пре ко ига ра из цен -
трал не Ср би је, Ма чве и Ру му -
ни је, до Ада мо вих „Жи зе ле” и
„Кор са ра”. Ни су из о ста ле ни
„Ма зур ка”, „Ко пе ли ја” и дру ге
ва ри ја ци је, ни не из бе жни „Крц -
ко Ора шчић”, „Успа ва на ле по -
ти ца” и „Ла бу до во је зе ро” ма е -
страл ног Чај ков ског.

Као и увек пу на дво ра на ни -
је би ла ни нај ма ње рав но ду -
шна на огром ну по зи тив ну
енер ги ју мла дих из во ђа ча, већ
их је, оча ра на на сту пи ма, не -
пре кид но на гра ђи ва ла гром -
ким апла у зи ма.

Њих је, на жа лост, го то во не -
мо гу ће по бро ја ти, а де лић ат -
мос фе ре при ка зан је на фо то -
гра фи ја ма. Ј. Ф

не го до ва ње, увек ја сан... Све у
све му, му зи ка је мој жи вот већ
че тр на ест го ди на и по ред „кла -
ре” сви рам и тру бу, сак со фон,
ги та ру... Ота да сам чи та ву де -
це ни ју био члан ор ке стра „Стан -
ка Па у но ви ћа”, као и у не ким
дру гим дру штви ма. Већ че ти -
ри го ди не на сту пам у бен ду
„До бра ста ра вре ме на”, а от -
при ли ке то ли ко и на ули ци.
Прет ход но сам, као шко ло ва -
ни ку вар, ра дио и тај по сао,
али сам убр зо схва тио да ми
не при ја „од нос” са шер па ма и
шар га ре па ма, већ ис кљу чи во с
љу ди ма. Јед но став но, мо ја ми -
си ја је да сва ког ју тра, кад ста -
нем на угао, до не сем осмех на
што ви ше ли ца . И то не ма це -
ну... – по чи ње Ђор ђе.

Улич ном сви р ком је овај та -
лен то ва ни мла дић по чео да се

Петак, 14. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Цока
Мешанка стара око годину да-
на тражи нови дом; мањег је
раста, стерилисана, вакциниса-
на и очишћена од паразита.

Цока одлично реагује на дру-
ге псе, а мачке су јој најбоље
другарице. Привремено је збри-
нута у једном стану, с обзиром
на то да је комшилук био веома
груб према њој док је била на
улици.

Незгода је што је у стану још
један, љубоморан пас, па је немогуће уклопити њу и њега,
када се зна да је она права добрица и маза. Све остало може
се сазнати путем телефона 064/518-61-26.

Малена
породица
Траже се домови за петоро
штенаца, мешанаца с гени-
ма јазавичара, који су за-
једно с мајком пронађени
на улици, мокри и гладни,
док су још имали око две
недеље.

Сада су ови лепотани, који ће бити мањег раста, очишће-
ни од паразита, а када дође време, биће могуће и њихова
бесплатна вакцинација и стерилизација.

Остале информације могу се добити на телефон
066/133-766.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”ОДРЖАН КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ”

Све информације 
се могу добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Оно што ка рак те ри ше мно ге
ве ли ке гра до ве, по пу та Па ри -
за, Лон до на, Пра га... и на ро -
чи то Бер ли на, сва ка ко је ат -
мос фе ра ко ја се мо же осе ти ти
на ули ца ма.

Је дан од нај а у тен тич ни јих
чи ни ла ца тих по зи тив них ви -
бра ци ја са свим си гур но је му -
зи ка ко ја етар бо ји у ве се ле ни -
јан се, а до пи ре из ин стру ме на -
та рас по ре ђе них по фре квент -
ним пе шач ким ло ка ци ја ма.

У по след ње вре ме и у Пан -
че ву се мо гу ви де ти и чу ти та -
кви ства ра о ци и са мо би не -
ви ђе ни нам ћор по ре као да они
на ма и на шем гра ду до но се
то ли ко на су шно окре пље ње
душе...

Је дан од дво ји це пре по зна тљи -
вих пан че вач ких улич них сви -
ра ча је два де сет че тво ро го ди -
шњи Ђор ђе Ђу мић.

Пан чев це он сва ко днев но
уве се ља ва нај че шће на углу Ка -
ра ђор ђе ве ули це и Ули це Ра -
до ми ра Пут ни ка (не ка да шње
ЈНА) или пре ци зни је ре че но –
код чу ве не про дав ни це гриц -
ка ли ца „Злат но зр но”.

Љу бав пре ма ин стру мен ту
Овај мла ди и, сло бод но се мо -
же ре ћи, вир ту о зни сви рач кла -
ри не та, има ви ше не го ин те ре -
сант ну жи вот ну при чу, ко ја под -
ра зу ме ва ве ли ку бор бу за ег зи -
стен ци ју, али и још ве ћу љу бав
пре ма му зи ци и, на ро чи то, пре -
ма оми ље ном ин стру мен ту; до -
тле, да му чак и те па –„кла ро”.

– То је при ме тио и мој ве ли -
чан стве ни про фе сор из Му зич -
ке шко ле „Јо ван Бан дур” Ни -
ко ла Гру јев ски, ко ји је је дан -
пут чак ис та као да сам је ди ни
ње гов уче ник ко ји од и стин ски
во ли тај ин стру мент. Чак и ка -
да ме су пру га пи та да ли ви ше
во лим њу или кла ри нет, од го -
вор је, бар за ме не, а на ње но

И ПАН ЧЕ ВО, ПО ПУТ МНО ГИХ МЕ ТРО ПО ЛА, ИМА УЛИЧ НЕ СВИ РА ЧЕ (1)

„КЛА РОМ” КРЕ ПИ ДУ ШЕ СУ ГРА ЂА НА
ни пулт и кре нуо да сви ра ети -
де.

– Ми слим да сам за њих био
пра ва ег зо ти ка, па се до га ђа ло
да сто је и по по ла са та слу ша -
ју ћи ме не тре ми це. На то је
ути цао и од по чет ка ра зно вр -
сни ре пер то ар, ко ји је у се би
имао све га – од кла сич них ну -
ме ра до на род них пе са ма с ју -
га. Би ло је и мно го на ру чи ва -
ња, а пам тим јед ног ко ји је че -
сто хтео да чу је То ми ну „Са -
њу”. А он да ми се, иду ће го ди -
не, до го дио екс цес с при пад -
ни ком МУП-а, ко ји ми је при -
шао и не љу ба зно ме пи тао за -
што про сим. При вео ме је и
кре ну ло је су ђе ње, а с њим и
из ну ру ју ћа ме диј ска кам па ња.
Од ба че не су ми обе кон тра ту -
жбе, па сам до био за бра ну му -
зи ци ра ња на ули ца ма пре сто -
ни це до 2019. го ди не. Ми слим
да ни сам су бјек ти ван ка да ка -
жем да је то не прав да, јер ве -
ру јем да до зво лу ни сам до био
са мо за то што сам Пан че вац, а
при том у Бе о гра ду и да ље сви -
ра ју мно ги ко ји је не ма ју, па
ни су та ко про шли – ја да се овај
та лен то ва ни му зи чар.

Од Ђе но ве до „Зр на”
Исте го ди не по чео је да на сту -
па на пан че вач ким ули ца ма,
али прет ход но је раз го ва рао с
во де ћим љу ди ма из град ске
вла сти, ко ји су се сло жи ли да
на ше ме сто бу де отво ре но за
умет ни ке по пут ње га.

– Кре нуо сам код „Ди са”,
ода кле су ме у по чет ку те ра ли,
али су ме ка сни је зго ти ви ли.
Схва ти ли су да та сим би о за до -
но си обо стра ну ко рист, јер љу -
ди мо јом сви р ком ма хом ис -
пу не вре ме док че ка ју так си.
Ка сни је сам од ла зио и на ло -
ка ци је као што су оне по ред
СДК или код Са вре ме не га ле -
ри је, али ве ћи ну вре ме на про -
во дим код „Злат ног зр на”. Јед -

но став но, пра тим цир ку ла ци ју
љу ди, а ту да их про ла зи нај ви -
ше. Углав ном са мо сви рам, ко -
ри сте ћи ком би на ци ју ри там-
ма ши на, да и ре и кла ри нет. Бу -
де ту све га – од ру ских „Ка -
љин ке” или „Очи чар не”, па
шпан ских, по пут „Ко ра сон
еспи на до”, мно го ен гле ских,
па и ме ни нај бли жих – ита ли -
јан ских, као што су „O sole
mio”, „Tornero”, „Con te parti-
ro”, ко ја ми је оми ље на – на во -
ди овај Пан че вац.

То не тре ба да чу ди, јер је,
ка ко ка же, ро ђен у Ђе но ви, а
ње го ви би о ло шки ро ди те љи су
му зи ча ри. Отац му је чак био
опер ски пе вач у ми лан ској Ска -
ли и за вр шио ака де ми ју за кла -
ри нет, што је до каз да крв ни је
во да.

– Пра во име ми је Ђу лио.
Ова мо сам до шао са че ти ри го -
ди не, ка да су ме усво ји ли мај -
ка Оли ве ра и отац Не бој ша, а
за то ко ли ко су учи ни ли за ме -
не, не мам ре чи да опи шем.

Али пре че ти ри го ди не одво -
јио сам се и у из најм ље ном
ста ну жи вим с Ма ри јом, та ко -
ђе умет ни цом, ко ја ра ди пор -
тре те, да би смо пре го ди ну да -
на и три ме се ца до би ли ћер ку
Ла ну. Због то га, ка ко бих от -
хра нио по ро ди цу, мо рам од ју -
тра до су тра да бу дем на ули -
ци. На пра вим тек па у зу за ру -
чак, ка да свра тим до ку ће и
ма ло се окре пим и угре јем. Мо -
рам да при знам да су љу ди ко -
ји ме пра те ве о ма да ре жљи ви,
прем да их не ма пре ви ше да
бих мо гао са мо од њих да пре -
жи вим. То су углав ном ста ри -
ји, док мла ди го то во уоп ште
ни су за ин те ре со ва ни, из у зев
ка да од сви рам по не ку при хва -
тљи ву естрад ну но во та ри ју. Тек
по не ко ми, по пут јед ног мом -
ка, за тра жи не што као „Ел кон -
дор па са”. Сим па ти чан ми је и
брач ни пар ко ји стал но хо ће
ов да шње пе сме, па кад про ла -
зе, увек за сви рам „Фи ја кер ста -
ри”. Има ту и ин те ре сант них,

па чак и ко мич них си ту а ци ја,
као пре не ко ве че ка да је чо -
век про ла зио с псом ко ји је од -
јед ном по чео да за ви ја, јер му
је очи глед но од го ва ра ла та фре -
квен ци ја. Сви су сни ма ли, сме -
ја ли се и јед ном реч ју ужи ва -
ли. Што се за ра де ти че, у нај -
бо љем слу ча ју сва ки де се ти не -
што оста ви, што је у про се ку
се дам де се так љу ди днев но, или
око 15 евра. Углав ном су то
сит ни ји апо е ни, а са мо ми је
је дан пут чо век ши ро ког осме -
ха, ко ји је тек иза шао из кла -
ди о ни це, спу стио две хи ља де.
То је би ло са мо та да и ни кад
ви ше, што зна чи да ћу мо ра ти
на ули цу од ју тра до су тра, би -
ло да је ки ша или сун це – за -
вр ша ва Ђор ђе или Ђу лио.

Све у све му, он је у нај по зи -
тив ни јем сми слу пра ва ма ско -
та овог гра да, а о још јед ном,
ни шта ма ње за ни мљи вом улич -
ном сви ра чу би ће ре чи у на -
ред ном бро ју.

Ј. Фи ли по вић

Очаравајуће балетске могућности

ба ви ју ла 2014, у Бе о гра ду, код
пи ја це Ка ле нић, и то је за ње га
би ла го ди на успе ха, јер су се
љу ди, ка ко ка же, оду ше вље но
оку пља ли чим би ста вио нот -
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ло ме за бри ња ва тај де фан зив -
ни скок и то је еле мент на ко -
ме ће мо мо ра ти мно го да ра -
ди мо. Има ли смо же сток ри -
там утак ми ца у про те клом пе -
ри о ду, што је мо жда и те шко
па ло ста ри јим игра чи ма. Иа ко
смо мо жда опу ште ни је ушли у
меч, нај ве ро ват ни је због ла ког
три јум фа у Вр шцу, на кра ју

смо за слу же но по бе ди ли. Са да
је пред на ма ве о ма те жак рас -
по ред, јер ће мо у не ко ли ко на -
ред них утак ми ца игра ти са еки -
па ма из вр ха та бе ле – ис та као
је на кон фе рен ци ји за но ви на -
ре од мах по сле утак ми це тре -
нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

Пр ви у се ри ји те шких ме че ва
ко ји пред сто је ти му из на шег
гра да, би ће на про гра му већ овог
ви кен да. Та миш пу ту је у Ча чак,
где ће од ме ри ти сна ге с јед ном
од нај бо љих срп ских ко шар ка -
шких еки па – Бор цем.

У че твр тој че твр ти ни је до -
шло до ма лог опу шта ња у ре -
до ви ма до ма ћег ти ма, го сти су
ма ло сма њи ли пред ност, али
ка да је би ло нај по треб ни је, Сми -
ља нић, Ил кић, Ми тро вић и
оста ли мом ци у дре су Та ми ша
ла га но су меч при ве ли кра ју.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма
еки пе из на шег гра да био је

Иван Сми ља нић, ко ји је по -
сти гао 21 по ен. Дво ци фре ни
учи нак има ли су и Сте фан
Ми тро вић (16), Алек сан дар
Ил кић (12) и Ду шан Кне же -
вић (11).

– Мла дост се по ка за ла у од -
лич ном све тлу. То је вр ло до -
бар млад тим и си гу ран сам да
ће од ових игра ча ко ји су ве че -
рас на сту пи ли, и срп ска ко -
шар ка у бу дућ но сти има ти ко -
ри сти. Ни сам баш нај за до вољ -
ни ји на шом игром, али нај ва -
жни је је да смо по бе ди ли. Ма -

у тим тре ну ци ма, по го дио је за
два по е на уз фа ул, па је био
пре ци зан и с ли ни је сло бод них
ба ца ња, а у по след њој се кун ди
пр вог по лу вре ме на Сми ља нић
је но вом „трој ком” до при нео да
ње гов тим на од мор оде са осам
по е на „ви шка” (40:32).

По чет ком дру гог по лу вре ме -
на Та миш је био још моћ ни ји

У су бо ту, 8. де цем бра, у Љу -
бља ни је одр жан 28. ме ђу на -
род ни пли вач ки ми тинг „Ми -
клавж 2018”. ПК Ди на мо се
пред ста вио са се дам так ми ча -
ра, ко ји су оства ри ли за па же -
не ре зул та те.

Пе тар Ран ко вић је осво јио
злат не ме да ље у тр ка ма на 50
и 100 м пр сно, док се Ка та ри -
на Бе лић оки ти ла сре бр ним
од лич ји ма у истим ди сци пли -
на ма. Миа По љак је дру га сти -
гла на циљ у тр ци на 100 м
дел фин.

Про шлог ви кен да у Бе о гра -
ду је одр жан и ме ђу на род ни
ми тинг за нај мла ђе пли ва че,
под на зи вом „Вра чар”.

На том так ми че њу ме да ље
су осво ји ле мла де пли ва чи це
Ди на ма. Тре ће ме сто у шта -
фе ти на 4 x 50 м кра ул за слу -
жио је тим у са ста ву: Та ра
Шор маз, Ан дреа Нађ, Даг мар
Ху са рик и Ива Вра њеш. У по -
је ди нач ном над ме та њу Ива
Вра њеш је три јум фо ва ла на
100 м ме шо ви то, док је у тр ци

на 100 м леђ но тре ћа сти гла
на циљ. Та ра Шор маз се оки -
ти ла сре бром по сле тр ке на
100 м ме шо ви то, а Ан дреа Нађ
је би ла дру га на 100 м пр сно.
Је ле на Вр хо вац је би ла пр ва
на 200 м дел фин и тре ћа на
ду пло кра ћој де о ни ци у пли -
ва њу истим сти лом, док је Ја -
на Об ра до вић осво ји ла сре бро
на 100 м пр сно.

Тра ди ци о нал но пли вач ко
так ми че ње „Бе чеј ска зве зда”
одр жа но је та ко ђе у су бо ту, 8.
де цем бра.

Ср на Ми лу ти но вић је по бе -
ди ла у тр ци на 50 м дел фин, а
сре бр не ме да ље су јој при па ле
на 50 м кра ул и 100 м ме шо -
ви то. Ан дреа По љак је би ла
тре ћа у ди сци пли ни 50 м леђ -
но, а Ла зар Стан чул је за слу -
жио брон зу на 50 м пр сно.

Ва ња Ца рић је осво јио сре -
бр не ме да ље у тр ка ма на 50 м
леђ но и 50 м кра ул, па је про -
гла шен и за нај у спе шни јег так -
ми ча ра у сво јој ка те го ри ји.

На Пр вен ству Вој во ди не у
рит мич кој гим на сти ци, ко је
је одр жа но у не де љу, 9. де -
цем бра, у Но вом Са ду, еки па
СД-а „Ру сла на” из Пан че ва
на ста ви ла је да бе ле жи но ве
успе хе. Тим из на шег гра да
је овог пу та у екип ној кон ку -
рен ци ји ин ди ви ду ал ног про -
гра ма за у зео дру го ме сто, што
пред ста вља но ви под стрек за

још ве ће до ме те у овој спорт -
ској ди сци пли ни.

На спи ску успе шних на -
шле су се та лен то ва не де вој -
чи це: Маг да ле на Ме дан (дру -
го ме сто), Ла ра Ра ко вић (че -
твр то ме сто), Ми о на Бог да -
нов (пе то ме сто), Јо ва на Кон -

дић (дру го ме сто) и Јо ва на
Бу да лић (дру го ме сто). Еки -
пу из на шег гра да пред во -
ди ли су тре не ри Ру сла на Лу -
цен ко Пе трин и Ја сми на
Мун ћан.

Ово пр вен ство је по кре ну -
то по сле два де сет пет го ди на
па у зе, с тен ден ци јом да се
сле де ће го ди не про грам про -
ши ри и на груп но так ми че -

ње. Одр жа ва њем шам пи о на -
та Гим на стич ки са вез Вој во -
ди не је очи глед но ре шио не
са мо да на док на ди про пу ште -
но већ и да де вој чи ца ма овог
уз ра ста омо гу ћи ба вље ње
овим ле пим и кре а тив ним
спо р том.

Про шлог ви кен да у на шем
глав ном гра ду одр жа но је 43.
ин тер на ци о нал но пр вен ство
Бе о гра да, на ко ме су, у кон -
ку рен ци ји 300 стре ла ца из
пет на ест зе ма ља, уче ство ва -
ли и Де јан Пе шић и Алек са
Ра ко њац, чла но ви Стре љач -
ке дру жи не „Пан че во 1813”.

Алек са Ра ко њац се над ме -
тао у ју ни ор ској кон ку рен -
ци ји у га ђа њу из ва зду шне
пу шке и по го дио је 581,5
кру го ва. Ово му је би ло тре -
ће ме ђу на род но так ми че ње,
на ко јем је сте као но ва зна -
ња и ис ку ства, што ће му ко -
ри сти ти за до ма ћа над ме та -
ња у фе бру а ру на ред не 
го ди не.

Де јан Пе шић је пр вог да на
на сту пио у так ми че њу ме шо -
ви тих па ро ва са Ива ном Ма -
рић из КСС По ли ца јац, а дру -
гог да на се над ме тао у ве о ма
ја кој се ни ор ској кон ку рен ци -
ји од 82 так ми ча ра из че тр -
на ест зе ма ља и за у зео је да на -
е сто ме сто. По го дио је 624
кру га, а од пла сма на у фи на -
ле де ли ло га је са мо 0,8 кру -
го ва. И по ред то га што се ни -
је так ми чио за ве ли ку на гра -
ду Бе о гра да, Де јан је по твр -
дио ме ђу на род ни раз ред и оси -
гу рао ста тус ре пре зен та тив ца.

Де јан и Алек са ће на ред -
ног ви кен да уче ство ва ти на
ме ђу на род ном тур ни ру у
Оси је ку.
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Тре ћа по бе да у ни зу,
сед ма у шам пи о на ту

Сле ди пут у Ча чак

Спа р так, Вр шац, Мла дост... Та -
миш је на ста вио сјај ну се ри ју
по бе да у Ко шар ка шкој ли ги
Ср би је. Мом ци ко је пред во ди
тре нер Бо јан Јо ви чић про шлог
ви кен да су оства ри ли и тре ћу
по бе ду у ни зу, а сед му у се зо -
ни. У Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту го сто ва ла је Мла дост из
Зе му на, али ни је има ла шта да
тра жи у ду е лу с до ма ћи ном,
иа ко је по ка за ла за ви дан ква -
ли тет. Ду шан Кне же вић и ње -
го ви са и гра чи још јед ном су
би ли на за до во ља ва ју ћем ни -
воу, оправ да ли су уло гу фа во -
ри та, па на нај бо љи на чин до -
че ку ју ве ли ка ис ку ше ња ко ја
им пред сто је: Та ми ш–Мла дост
80:71, по че твр ти на ма 17:19,
23:13, 25:15 и 15:24.

За ни мљи во је би ло на са мом
по чет ку су сре та. Плеј меј кер Та -
ми ша Алек сан дар Ил кић имао
је два успе шна „ула за” под кош
го сти ју, по том је по го дио и за
три по е на, али је Мла дост вр -
ло бр зо уз вра ти ла „трој ком”,
па је и пре о кре ну ла ре зул тат у
сво ју ко рист (11:16). Тре нер
Бо јан Јо ви чић ре а го вао је тајм-
ау том, а он да су Је ко вић и Ми -
тро вић, та ко ђе „трој ка ма”, вра -
ти ли пред ност свом ти му. По -
бед ник у том мо мен ту ни је мо -
гао ни да се на слу ти...

На ста вак ме ча до нео је и мно -
го бо ље из да ње до ма ћег ти ма.
Дру гу че твр ти ну је сјај но „отво -
рио” Иван Сми ља нић, по гот ком
за три по е на. Од бра на Та ми ша
по ста ла је чвр шћа и не про бој -
ни ја, а ка да је не што ви ше од
шест ми ну та до по лу вре ме на и
Сте фан Ми тро вић по го дио „трој -
ку” за 27:23, ве ли ки от пор Мла -
до сти по чео је да је ња ва. Рас -
по ло же ни Ми тро вић имао је
још не ко ли ко од лич них по те за

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ У ТРИ ЈУМ ФАЛ НОЈ СЕ РИ ЈИ

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

ДЕ ЈАН НА КО РАК ОД ФИ НА ЛА

ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У ГИМ НА СТИ ЦИ

ПАН ЧЕВ КЕ У СА МОМ ВР ХУ

Нај бо љи мла ди ша хи -
сти из ре ги о на оку пи -
ли су се про шлог ви -
кен да у Тре би њу, где
је одр жан ве ли ки ка -
дет ски тур нир у ша ху.

Чла но ви ШК-а
„Аље хин” из на шег
гра да до стој но су ре -
пре зен то ва ли свој град
и др жа ву на овом зна -
чај ном так ми че њу.

Брон за ну ме да љу је
осво јио Вук Нов ко вић, ко ји
се над ме тао у гру пи нај ста -
ри јих ка де та, док је Лу ка Пе -
тро ни је вић у гру пи де ча ка до
че тр на ест го ди на по де лио
тре ће и че твр то ме сто. Од -
лич но су игра ли и Вук Ка -

нач ки, Пан те ли ја По пић и
Ва ња Нон ко вић.

По ред зна чај ног спорт ског
успе ха, чла но ви „Аље хи на”
но се и ле пе ути ске о до брим
до ма ћи ни ма и пре ле пом
Треби њу.

МЕЂУНАРОДНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР

ТРО ФЕ Ј ИЗ ТРЕБИЊА

С ПЛИ ВАЧ КИХ НАД МЕ ТА ЊА

ЉУ БЉА НА, БЕ О ГРАД, БЕ ЧЕЈ...
Шах клуб „Све то зар Гли го рић
Гли га” из на шег гра да при ре -
дио је у пе так, 7. де цем бра, бр -
зо по те зни тур нир по све ћен не -
дав но пре ми ну лом ду го го ди -
шњем чла ну клу ба Ми ро сла ву
Ер де ља ну.

Ми ро слав је, за јед но са су -
пру гом На дом, ви ше де це ни ја
био члан пр ве еки пе клу ба, а

био је и ша хов ски су ди ја, па је
та ко, су де ћи на ве ли ким ме ђу -
на род ним тур ни ри ма ко је је
клуб ор га ни зо вао под по кро -
ви тељ ством Гра да Пан че ва, од
Свет ске ша хов ске ор га ни за ци -
је до био и зва ње ме ђу на род ног
су ди је ФИ ДЕ. Вр ло са ве сно је
оба вљао и мно ге функ ци је у
ша хов ским ор га ни за ци ја ма гра -
да, Вој во ди не и Ср би је. Тур ни -
ру у част Ми ро сла ва Ер де ља на
при су ство ва ле су и ње го ве ћер -
ке Зо ра на и Да ни је ла.

Так ми че ње је оку пи ло че -
тр на ест ша хи ста из на шег гра -
да, а игра ло се по Бер ге ро вом
си сте му, уз тем по од пет ми -

ну та по игра чу. По бе дио је
ФИ ДЕ мај стор Бра ни мир Ко -
стић, а дру го и тре ће ме сто
осво ји ли су ФИ ДЕ мај стор Ко -
ста Ор лов и мај стор ски кан -
ди дат Тра јан Ро ма но вић. Из -
у зе тан успех оства рио је и нај -
мла ђи Мар ко Ми ла но вић, ко -
ји је за у зео ше сто ме сто на вр -
ло ја ком такми че њу.

Ор га ни за тор је при пре мио
скром не на гра де за нај у спе -
шни је, а сви уче сни ци су за -
слу жи ли ша хов ску ли те ра ту -
ру. Чел ни љу ди ШК-а „Све то -
зар Гли го рић Гли га” по себ но
за хва љу ју Ге рон то ло шком цен -
тру Пан че во, ко ји им је мно го
по мо гао у ор га ни за ци ји тур -
ни ра, по себ но це не ћи са рад -
њу с Ми ро сла вом Ер де ља ном.

ИГРА НА 64 ПОЉА

НЕ БЛЕ ДИ СЕ ЋА ЊЕ НА МИ РО СЛА ВА

и убо ји ти ји. Мом ци ко је пред -
во ди тре нер Бо јан Јо ви чић на -
пра ви ли су се ри ју од 8:0 и пот -
пу но пре у зе ли кон це утак ми -
це у сво је ру ке. Ми тро вић и
Је ко вић су на ста ви ли да ре ше -
та ју кош Зе му на ца шу то ви ма с
дис тан це. Од лич ни су би ли и
Сми ља нић, Кр сто вић, Кне же -
вић и Ил кић, а ка да је и Алек -
сан дар Тор њан ски по го дио
„трој ку” за 60:45, у фи ни шу
тре ће че твр ти не, би ло је ја сно
да ће Та миш из овог ду е ла иза -
ћи као по бед ник.

Стране припремио

Александар
Живковић
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Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА

Краљево: РИБНИЦА–БОРАЦ

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Београд: ОБИЛИЋ–ДИНАМО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ФУТОГ
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Војка: ШИМАНОВЦИ–ЈЕДИНСТВО
Шимановци: ПИНК–МЛАДОСТ

Прошлонедељни 
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО 3:1

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–ФУТОГ 3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – НОВИ САД 1:3

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН 26:25
Панчево: ДИНАМО–РУДАР 36:24

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПИРОТ 25:23

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СЛАВИЈА 32:34

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ 80:71

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР – КРИС КРОС 87:66

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: МЛАДОСТ–ЈАДРАН 70:74
Панчево: ДИНАМО–ПИНК 84:86
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Do Bernard

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1.Дх1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЛА ДИ МИР 
НАЈ БО ЉИ

На тур ни ру „Тро феј Бра ни че -
ва” у По жа рев цу Џу до клуб Ди -
на мо пред ста вља ло је ше сна -
ест ма лих бо ра ца. По ред два -
на ест ме да ља, осво јен је и пе -
хар на ме њен нај бо љој еки пи
мла ђих пи о ни ра.

Нај вред ни је тро фе је су за ра -
ди ли: Ми ле на Се ку ло вић, Урош
Ђу ри шић, Ђор ђе Ја ки мов ски,
Ми лош Сто ја но вић и Да ни јел
Ма ра вић. Сре бром се оки тио
Ма те ја Зу бо вић, а брон зе су за -
слу жи ли: Ни ко ла и Де јан До -
лин га, Ни ко ла Ра да нов, Ду шан
Стан ко вић, Јо ва на Ра ди во је вић
и Ла зар Сто ја но вић.

У по след њем ко лу Евро ли ге,
у Ара ду, Вла ди мир Бог да нов -
ски и Да ни јел Ма ра вић за ра -
ди ли су сре бр не ме да ље, али је
Бог да нов ски у сво јој ка те го ри -
ји осво јио пр во ме сто у укуп -
ном пла сма ну.

МАЛИ ШАМПИОНИ
Атлет ски клуб Пар ти зан био је
у су бо ту, 8. де цем бра, ор га ни -
за тор так ми че ња „Ми тинг ма -
лих шам пи о на”. АК Па но ни ја
је на сту пио с три так ми ча ра,
ко ји су осво ји ли две ме да ље.

У ди сци пли ни бр зо хо да ње на
1.000 м у кон ку рен ци ји ста ри -
јих пи о ни ра Сте фан Ла зић је

осво јио злат ну ме да љу, па је и
по пре ла ску у Па но ни ју оправ -
дао зва ње др жав ног ре кор де ра
у тој ди сци пли ни. Ана Дра го је -
вић је за у зе ла ше сто ме сто у
гру пи мла ђих пи о нир ки ко је су
тр ча ле на 200 м, а на кра ју је
за бли стао Да мјан Чи кић. Он је
ми мо свих оче ки ва ња по ста вио
но ви лич ни ре корд и та ко сти -
гао до брон зе у тр ци ста ри јих
пи о ни ра на 200 м, са од лич ним
ре зул та том од 24,76 се кун ди.

МАРКО РЕДОМ
МАТИРА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Дванаести три јумф
Ди на ма

Ра до ва ле се и де вој ке

Срп ски ру ко мет то до са да ни -
је имао. Пот пу на до ми на ци ја
јед ног ти ма у Су пер ли ги. Два -
на ест утак ми ца – два на ест по -
бе да. Мно ги ни су ве ро ва ли пре
по чет ка тр ке за бо до ве у елит -
ном ран гу да је то мо гу ће, ома -
ло ва жа ва ли су их, оспо ра ва ли,
али они се ни су оба зи ра ли на
ку ло ар ске при че. Ра ди ли су,
же сто ко тре ни ра ли и – по бе -
ђи ва ли. Ре дом. Све. На рав но,
го во ри мо о ру ко ме та ши ма Ди -
на ма, ко ји под ко ман дом тре -
не ра Ива на Пет ко ви ћа по ме -
ра ју гра ни це. Ре корд не по бе -
ди во сти у срп ској ели ти по ста -
ви ли су још про шлог ви кен да,
а са да иду и да ље...

Про шлог ви кен да су Бран ко
Ра да но вић и ње го ви са и гра чи
би ли на ве ли ком ис ку ше њу. У
Ха ли спор то ва на Стре ли шту
го сто вао је за хук та ни Пар ти -
зан. Ве о ма до бар са став, али и
при лич но над мен и аро ган тан.
Мо жда су се „цр но-бе ли”, ко је
као тре нер-играч пред во ди Бо -
јан Бу ту ли ја, по на да ли да ће
ус пе ти да бу ду бр жи и агре -
сив ни ји од „ма то ра ца” у жу то-
цр ним дре со ви ма? Мо жда? По -
гре ши ли су. Као и мно ги пре
њих: Ди на мо –Пар ти зан 26:25
(14:11).

Ди на мо је од лич но отво рио
дер би. А пр шта ло је на све стра -

не, од са мог по чет ка. Мре жу
го сти ју је „на чео” Не над Вуч -
ко вић, Алек сан дар Пи ли по вић
је у де ве том ми ну ту по сти гао и
свој дру ги гол за 3:2, а он да је
усле ди ла још јед на фе но ме нал -
на ак ци ја Ди на ма за еруп ци ју
оду ше вље ња у пан че вач ком
„хра му спо р та”. Гол ман Де јан
Зла та но вић је ба цио фан та -
стич ну кон тру, пре ко це лог те -
ре на, за Ми ло ша Ко ста ди но -
ви ћа, а он је лоп ту про сле дио
до Ива на Дис то ла, ко ји ју је у

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ПО БЕ ДА – ЦР НО НА БЕ ЛО!

пу ном тр ку „за ку цао” у мре жу
Пар ти за на. Ди на мо је ус пео да
се од бра ни и у сле де ћем на па -
ду, Дис тол је на дру гој стра ни
по ен ти рао још јед ном, а при -
том је из ну дио и ис кљу че ње
го сту ју ћег игра ча... Уз три по -
гот ка фе но ме нал ног Вељ ка Ми -
ло ше ви ћа, од ко јих је је дан био
и с цен тра те ре на, Ди на мо је
већ у 15. ми ну ту имао ве ли ку
пред ност – 10:5.

„Цр но-бе ли” су ус пе ли да се
ма ло при бе ру и по вра те од но -
ка у та, сма њи ли су на 10:8, али
по сле тајм-ау та тре не ра Пет -

ко ви ћа „ма ши не ри ја” се опет
по кре ну ла. Ми лош Ко ста ди но -
вић је пре у зео од го вор ност ка -
да су по стиг ну ти го ло ви у пи -
та њу, али у цен тру па жње био
је фе но ме нал ни гол ман Ди на -
ма Де јан Зла та но вић, ко ји је у
са мо два ми ну та од бра нио два
сед мер ца игра чи ма Пар ти за на.

По че так дру гог по лу вре ме -
на унео је зеб њу ме ђу на ви ја че
Ди на ма. У 35. ми ну ту по вре -
дио се гол ман Зла та но вић. Је -
дан од нај бо љих ак те ра утак -

ми це, с бол ном гри ма сом на
ли цу, др же ћи се за ми шић, мо -
рао је да на пу сти те рен. Ако су
ру ко ме та ши Пар ти за на по ми -
сли ли да је то њи хо ва шан са,
бр зо их је раз у ве рио Ни ко ла
Ра до ва но вић, ко ји је имао не -
ко ли ко сјај них ин тер вен ци ја и
дао је ве ли ки до при нос но вом
три јум фу свог ти ма. Мла ди
гол ман је ве ли ку по др шку имао
од сво јих са и гра ча у од бра ни,
а на ро чи то од ка пи те на Бран -
ка Ра да но ви ћа, ко ји је сре ди -
ном дру гог по лу вре ме на, са две
бло ка де, на па да че Пар ти за на
до во дио до оча ја.

Иа ко су го сти у ве о ма нер во -
зном и на пе том  фи ни шу утак -
ми це ус пе ли ре зул тат ски да се
при бли же, по бе да до ма ћег ти -
ма ни је се до во ди ла у пи та ње.
Не над Вуч ко вић је у 59. ми ну -
ту, иа ко је Ди на мо био са игра -
чем ма ње на те ре ну, ус пео да
по ви си на 25:22, а он да је, у по -
след њем ми ну ту, и Ми лош Ба -
ру џић по сти гао је ди ни, али ве -
о ма вре дан гол, ко јим је по твр -
дио но ву по бе ду „жу то-цр них”.

– Оче ки ва ли смо те шку утак -
ми цу, али смо се и на да ли је -
да на е стој по бе ди. Че сто се о
Ди на му при ча ка ко има ста ре
и спо ре игра че, али ми смо
тим ко ји је по сти гао нај ви ше,
а при мио нај ма ње го ло ва у ли -
ги. За то че сти там са и гра чи ма
и струч ном шта бу на сјај ном
успе ху до са да. Хва ла и на шим
на ви ја чи ма и ве ру јем да ће тек
има ти при ли ке да се ра ду ју –
ре као је ру ко ме таш Ди на ма
Иван Ди ми три је вић.

У сре ду, 12. де цем бра, ка да
је овај број „Пан чев ца” већ био
за кљу чен, Бран ко Ра да но вић и
ње го ви са и гра чи на свом те ре -
ну од ме ри ли су сна ге с Ру да -
ром из Ко стол ца, а на ред ног
ви кен да ће се у Бе о гра ду са -
ста ти са Оби ли ћем.

– Че сти там мом ци ма. Дра го
ми је због но вих бо до ва, али
по себ но сам по но сан на на чин
на ко ји по бе ђу је мо. До бро тре -
ни ра мо, у сјај ној ат мос фе ри,
игра чи су пра ви у сва ком тре -
нут ку. По сле утак ми це с Ру да -
ром има мо још меч са Оби ли -
ћем, а он да сле ди јед но ме сеч -
на па у за, ко ја ће нам до бро до -
ћи – ис та као је тре нер Ди на ма
Иван Пет ко вић.

Ру ко ме та ши це ЖРК Пан че -
ва су на нај леп ши на чин за вр -
ши ле пр ви део пр вен ства у Су -
пер Б ли ги – по бе дом. Де вој ке
ко је пред во ди тре нер Мар ко
Кр стић про шлог ви кен да су на
свом те ре ну са вла да ле Пи рот
са 25:23 (13:9).

Би ла је то вр ло за ни мљи ва
утак ми ца, у ко јој су Све тла на
Ни чев ски и ње не са и гра чи це
до ми ни ра ле од са мог по чет ка,
али су на кра ју мо ра ле до бро
да се по му че ка ко би осво ји ле
бо до ве. Упо р не Пи ро ћан ке се
ни су пре да ва ле до са мог кра ја,
али су ква ли тет и ис ку ство овог
пу та би ли на стра ни до ма ћег
ти ма.

Он да ка да је би ло нај по треб -
ни је, од го вор ност је пре у зе ла
Це ца Ни чев ски, ка пи тен, па је
у од лу чу ју ћим мо мен ти ма по -
сти гла два ефект на го ла и свом
ти му оси гу ра ла по бе ду. Ве ли -
ки до при нос три јум фу свог ти -
ма да ла је и сјај на Са ња Па -
вло вић, ко ја је из ван ред ним
ин тер вен ци ја ма још јед ном по -
ка за ла због че га је свр ста ва ју
ме ђу нај бо ље гол ма не у ли ги.

По сле 11. ко ла ЖРК Пан че -
во за у зи ма че твр то ме сто на
та бе ли, са ше сна ест бо до ва. Де -
вој ке су оства ри ле скор од осам
по бе да и три по ра за, уз гол-
раз ли ку 292:252. Пр вен стве на
тр ка се на ста вља 23. фе бру а ра,
ка да ће у Ха ли спо р то ва на
Стре ли шту го сто ва ти Вр бас.

Чла но ви Џу до клу ба Је дин ство
из Ка ча ре ва има ли су мно го
успе ха то ком про те клог ви кен -
да. Они су уче ство ва ли на не -
ко ли ко зна чај них так ми че ња
и са свих су се вра ти ли оки ће -
ни ме да ља ма.

На ме ђу на род ном тур ни ру у
ру мун ском гра ду Ара ду злат -
не ме да ље су осво ји ли Ан дри -
ја на Кр те нић и Кри сти јан Лех -
ни. Да рио Ба лан и Не ма ња Ни -
шић оки ти ли су се сре бром, а
брон зе су за слу жи ли Же ља на
Вел ков ски, Алек са Лех ни и
Мар ко Ша рац.

На тур ни ру у По жа рев цу, ко -
ји је одр жан 8. де цем бра, уче -
ство вао је Пе тар Но ва ко вић и
осво јио је дру го ме сто у сво јој
ка те го ри ји.

Та ко ђе у Ара ду, али у че твр -
том ко лу Евро ли ге, ко је је би -

ло на про гра му у не де љу, 9. де -
цем бра, Ка ча рев ци су за си ја -
ли пу ним сја јем.

Ан дри ја на Кр те нић је осво -
ји ла сре бр но од лич је, али и
злат ни пе хар на ме њен нај бо -
љој так ми чар ки у ка те го ри ји у
укуп ном пла сма ну. Мар та Пе -
шић је за слу жи ла сре бр ну ме -
да љу, док је Раст ко Ан ђе ло вић,
по ред од лич ја истог сја ја, баш
као и Ан дри ја на, за слу жио и
по бед нич ки пе хар за ре зул та -
те у укуп ном пла сма ну. Ми -
хај ло Ан ђе ло вић је био тре ћи
на са мом так ми че њу, а при -
пао му је и брон за ни пе хар за
оства ре ња у сва че ти ри ко ла.
На пе та ме ста пла си ра ле су се
Алек сан дра Ди ми тров ски и Ни -
ко ли на То шић.

Та ко ђе у не де љу, 9. де цем бра,
Не да Осто јић је осво ји ла нај -

сјај ни је од лич је у ка те го ри ји се -
ни ор ки на тур ни ру у Ара ду.

Ка ча рев ци су та ко на нај -
леп ши на чин за вр ши ли ве о ма

успе шну го ди ну. И не же ле да
ста ну. Пред њи ма је још мно го
ра да, али и тро фе ја. У то не
тре ба сум ња ти.

ОД ЛИЧ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ КА ЧА РЕ ВАЧ КИХ ЏУ ДИ СТА

ПЕ ХА РИ МА УКРА СИ ЛИ СЕ ЗО НУ

СЕ ДАМ „БАМ БИ ЈА”

Чла но ви ЏК-а Пан че во осво -
ји ли су се дам ме да ља на тур -
ни ру ко ји је про шлог ви кен да
у По жа рев цу ор га ни зо вао ЏК
Бам би.

Нај сјај ни ја од лич ја су за ра -
ди ли Вук Вељ ко вић и Ни на и
Ла зар Ал би ја нић. Сре бром се
оки тио Ма те ја Ка ли нић, а брон -
зе су за слу жи ли Сне жа на Са -
мар џић, Ла зар Ва нев ски и Бо -
жи дар Ту цић.

Марко Милановић наставља низ
одличних резултата и на дома-
ћим такмичењима.

Прошлог викенда у Земуну
је одржан велики кадетски ша-
ховски турнир, на коме је уче-
ствовало 150 такмичара.

После седам кола резултат,
као и редослед на табели, исти
је као на Првенству Србије –
Марко Милановић, актуелни
петоструки кадетски шампион
наше земље, заузео је прво ме-
сто, испред одличних Андреја
Љепића и Душана Кисића, ви-
цепрвака и трећепласираног на
Првенству Србије.



Пар ти зан је у че твр том се ту по но во
пре у зео ини ци ја ти ву, за го спо да рио је
си ту а ци јом на те ре ну и за слу же но сти -
гао до сва три бо да.

Од бој ка ши це Ди на ма у пе так, 14. де -
цем бра, пу ту ју на се вер Бач ке, где ће се
са ста ти с до ма ћим Спар та ком. Тим из
Су бо ти це ове се зо не игра ве о ма до бро,
има скор од шест по бе да и шест по ра -
за, а у про шлом ко лу је на чи нио ве ли ко
из не на ђе ње са вла дав ши Ви зу ру у Бе о -
гра ду. Ипак, де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Ни ко ла Јер ко вић ви ше не ма ју вре -
ме на да „би ра ју” ри ва ле. Уко ли ко све
бу ду пру жи ле мак си мум и игра ле хра -
бро у „Ду до вој шу ми”, мо гу и мо ра ју да
се на да ју по зи тив ном ре зул та ту.

Од бој ка ши Бор ца још јед ном су об -
ра до ва ли сво је на ви ја че. Они су и про -
шлог ви кен да у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту ла ко иза шли на крај с још јед -
ним про тив ни ком. Био је то меч у ко ме
се пи та ње по бед ни ка ни је по ста вља ло
ни јед ног тре нут ка, јер су мом ци ко је
пред во ди тре нер Ду шан Јо вић до ми ни -
ра ли од са мог по чет ка: Бо рац –Фу тог
3:0, по се то ви ма: 25:18, 25:20 и 25:13.

Го сти су са мо до сре ди не пр вог се та
ко ли ко-то ли ко одо ле ва ли на па ди ма Бо -
ја на По зни ћа и ње го вих са и гра ча. Код
ре зул та та 15:15 тре нер Јо вић је за тра -
жио тајм-аут, а по сле те крат ке па у зе
на те ре ну је по сто јао са мо је дан тим –
Бо рац. Од го вор ност су пре у зе ли они
нај и ску сни ји: Бо јан По знић, Не ма ња

Ду кић и Ми лан Зин до вић, ко ји су ја -
ким и пре ци зним сме че ви ма ре ше та ли
по ље про тив ни ка. Игром до ма ћег ти ма
сјај но је „ди ри го вао” Са ша Рај ко вић,
ли бе ро Не ма ња Ми ле тић је ле тео по
те ре ну, а за па же ну ро лу од и гра ли су и
Јо ван Дроб њак, Ла зар Пет ко вић и Ни -
ко ла Кр стић.

Дру ги сет је имао го то во исти „сце на -
рио” као и пр ви. Го сти су се не ка ко др -
жа ли до ре зул та та 11:11, а по том је до
из ра жа ја до шао ква ли тет еки пе из Стар -
че ва. Ја ким и тач ним сер ви си ма од бој -
ка ши Бор ца пот пу но су по ре ме ти ли при -
јем Фу то га, а блок је у овом де лу игре
био ве о ма моћ но оруж је до ма ћи на. Иа -
ко је у ре до ви ма Фу то га, ко ји као тре -
нер-играч пред во ди ле ген дар ни Го ран
Вор ка пић, би ло во ље и же ље за над и -
гра ва њем, про тив из у зет но рас по ло же -
ног Бор ца ви ше се и ни је мо гло.

По сле ре ла тив но ла ког три јум фа над
Фу то жа ни ма пред од бој ка ши ма је мо -
жда нај ве ће ис ку ше ње у шам пи о на ту.
У пе так, 14. де цем бра, пу ту ју у Кра ље -
во на мег дан с ли де ром. Риб ни ца је у
пр вих два на ест ко ла Пр ве ли ге оства -
ри ла мак си ма лан учи нак и одав но је
сви ма по ка за ла да же ли екс пре сно да
се вра ти у ели ту. Би ће то ду ел за од бој -
ка шке сла до ку сце, а на мом ци ма из
Стар че ва је да се по ка жу у што бо љем
све тлу, али и да са ми уви де где им је
ме сто у ду е лу с нај бо љи ма.

А. Живковић
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Фи лип
Стан ко вић,
гим на зи ја лац:

     – Пре ко да на ћу
учи ти, јер се бли жи
крај по лу го ди шта.
Ве че ћу про ве сти 
с дру га ри ма, 
а у не де љу ћу ићи
код ба ке.

Ти гран Па рун
Фи ли пов,
гим на зи ја лац:

     – Овог ви кен да 
ћу учи ти исто ри ју, а
ве ро ват но ћу и оти ћи
до гра да с дру штвом.

Кри сти на Го ло,
гим на зи јал ка:

     – У су бо ту пре ко да на
идем на при пре ме за
при јем ни, а уве че 
на ро ђен дан у јед ном
ре сто ра ну. Не де љу ћу
про ве сти у од ма ра њу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Хва та ње
Сиг на ла је, тек, без број.

    Хва таш их док чи таш.

    Или пи шеш.

    О го во ру те ла.

    Ка да хо даш ули ца ма.

    Или по сма траш сен ке.

    На ли ци ма љу ди.

    Хва тај за лет.

Ма што ви то
На цр та ти сло ва.

    Или осли ка ти до са да шњи жи вот.

    Соп стве ни или оне осо бе ко ју по зна јеш ко ли ко и се бе.

    Мо гу ће је то на ми ли он на чи на.

    Не мо гу ће је то учи ни ти са мо не ма што ви то.

    Чак и ка да по ста вљаш или ре ша ваш ма те ма тич ке про бле ме –

мо раш да ма шташ.

    Ни ко без ма ште ни је се про сла вио.

Си ту а ци је
Сто јиш као уко пан, а тре ба да си раз мр дан.

    Сме јеш се, а пла као би.

    Да јеш све од се бе и то не ма ко да при ме ти.

    Во лиш, а не во љен си.

    Ми слиш из све сна ге, али су ти ми сли збр ка не.

    И ми слиш да мр зиш, а у ства ри во лиш.

    Се бе.

Оба ти ма игра ју у пе так

Тр ка све за ни мљи ви ја

Утак ми ца ма два на е стог ко ла про шлог
ви кен да је на ста вље на пр вен стве на тр ка
за бо до ве у Су пер ли ги за од бој ка ши це.
Ни по сле ове рун де шам пи о на та не ма
ни чег но вог, бар ка да је пан че вач ки Ди -
на мо у пи та њу. По пу лар не „ла ви це” су
на про гра му има ле го сто ва ње у глав ном
гра ду и мег дан с до ма ћим Пар ти за ном.

Иа ко су, по тре нут ној си ту а ци ји на
та бе ли, „цр но-бе ле” ва жи ле за ап со лут -
ног фа во ри та и пре по чет ка утак ми це,
од бој ка ши це из на шег гра да пру жи ле
су до сто јан от пор, по но во су би ле на
пра гу из не на ђе ња, има ле су и осет ну
пред ност у дру гом се ту, али ни то им
ни је би ло до вољ но да се из Бе о гра да
вра те ма кар с јед ним бо дом: Пар ти зан –
Ди на мо 3:1, по се то ви ма: 25:20, 26:24,
21:25 и 25:19.

Од са мог по чет ка утак ми це од ви ја ла
се ве ли ка бор ба на те ре ну дво ра не „Им -
пулс”. „Цр но-бе ле” су по ка за ле због че га
се тре нут но на ла зе у са мом вр ху срп ске
жен ске од бој ке, али ни „ла ви це” им ни -
су оста ја ле ду жне. Ди на мо су и овог пу -
та пред во ди ле Јо ва на Си мић, Са ра Па -
вло вић, Ана Јак шић, Ми ли ца Шо рак,
Је ле на Пе тр ов, Дра га на Мар ко вић и Ма -
ри на Ра ни са вље вић. Тим ко ји сва ка ко
не за слу жу је по след ње ме сто на та бе ли,
по сле из гу бље ног пр вог се та, још бо ље
је за и грао у на став ку утак ми це.

Све је пр шта ло на те ре ну, ри ва ли су
се сме њи ва ли у вођ ству, а он да су у фи -
ни шу дру гог се та „ла ви це” сти гле до ве -
ли ке пред но сти – 22:24. И ка да се чи ни -
ло да ће две сет-лоп те би ти до вољ не за
из јед на че ње, усле дио је пад кон цен тра -
ци је код го сту ју ћих од бој ка ши ца, што је
Пар ти зан знао да ис ко ри сти, па је из гу -
бље ни сет пре тво рио у ве ли ко вођ ство.

Оно што љу би те ље игре пре ко мре же
у на шем гра ду мо же да охра бри, је сте
чи ње ни ца да „ла ви це” ни по сле та ко
из гу бље ног се та ни су ста ле. Из ву кле су
мак си мум на по ра из се бе у тре ћем де -
лу су сре та, ни су кло ну ле и ус пе ле су да
се вра те у меч. Пред во ђе не Са ром Па -
вло вић, Ми ли цом Шо рак и Дра га ном
Мар ко вић, од бој ка ши це Ди на ма су при -
лич но си гур но и убе дљи во до би ле тре -
ћи сет (21:25), али за ко нач но из не на -
ђе ње ни су има ле сна ге.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛА ВИ ЦЕ” У СУ БО ТИ ЦИ, 
БО РАЦ У КРА ЉЕ ВУ

СКУПШТИНА АК-а ТАМИШ

ГОДИНА ЗА ПАМЋЕЊЕ
У четвртак, 6. децембра, одржана је ре-
довна годишња скупштина Атлетског
клуба Тамиш, на којој је једногласно
усвојен извештај о раду клуба у 2018.
години, као и план рада за 2019.

Чланови АК-а Тамиш су у години на
измаку освојили тринаест медаља на
државним првенствима, а на покрајин-
ским шампионатима су зарадили три
одличја. На атлетским митинзима ши-
ром Србије такмичари овог колектива
заслужили су 102 трофеја, па је тако
2018. година постала и најуспешнија
година од оснивања клуба.

Најбоља атлетичарка Тамиша у 2018.
години је Сања Марић, државна шам-
пионка и првакиња Војводине на 600 м
у конкуренцији до четрнаест и до ше-
снаест година. Међу награђенима је и

Јелена Васиљевић, која је освојила три
медаље на државним првенствима у ка-
тегорији јуниорки. Сашка Раданов је
вицешампионка Србије и најбоља у Вој-
водини у дисциплини брзо ходање на
600 м, Алекса Нертица је шампион Ср-
бије у брзом ходању у дворани на 600
м, а ветеран Сава Живанов је тростру-
ки освајач медаља на првенству наше
земље у дисциплинама 100 м и 200 м,
као и учесник Првенства Балкана у
атлетици за ветеране. Награђен је и се-
ниор Александар Бошковић за укупни
допринос развоју АК-а Тамиш, а при-
знање је заслужила и Алексија Коцић,
учесница кампа војне атлетске репре-
зентације Србије.

У суботу, 8. децембра, у атлетској
дворани у Београду одржано је такми-

чење под називом „Митинг будућих
шампиона”. У конкуренцији 500 атле-
тичара из Србије, Црне Горе и БиХ чла-
нови АК-а Тамиш заслужили су четири
медаље.

Сања Марић је освојила сребро на
200 м, с резултатом 28,26 секунди, што
је уједно и њен лични рекорд и најбољи
резултат у Србији у њеној генерацији.
Сашка Раданов је била друга у брзом
ходању на 1.000 м у групи девојчица до
четрнаест година, а одличје истог сјаја,
у истој дисциплини, припало је и Јеле-
ни Васиљевић, али у групи атлетичар-
ки до шеснаест година. Сениор Алек-
сандар Бошковић био је трећи у трци
сениора на 60 м. За Тамиш су наступи-
ли и Ања и Стефан Марић, Никола Бра-
нисављевић и Алекса Нертица. А. Ж.


