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Ба гу је ли „Штра баг”?

Не где ма ло ви ше, а не где
мно го ви ше сне га и ле да

Из не на ђе ња су део сва ко дне ви це и
че сто су до бро до шла. Али ка да не
оче ку је те оче ки ва но, то уме да се пре -
тво ри у про блем. Ра ди се о, при род -
но, за ле ђе ним пу те ви ма у прет ход -
них не ко ли ко да на и ак ци ја ма ко је су
у ве зи с тим пред у зи ма не. Од но сно –
ни су.

Док је си ту а ци ја у са мом гра ду би -
ла ко ли ко-то ли ко под но шљи ва, на
при ла зи ма гра ду и на прав ци ма ка
се ли ма има ли смо Си бир: за ве ја но,
за ле ђе но, не про ход но. Дан-ноћ. Све -

јед но. Ре ци мо, у че твр так, 10. ја ну а -
ра, по ку ша ли смо да стиг не мо до Ко -
ва чи це. Пут до скре та ња ка Ка ча ре ву
ту и та мо „слу шао” је во за ча ау то мо -
би ла, а ода тле... Са мо вир ту о зна Ка -
та ри на Вит би ус пе ла да на кли заљ -
ка ма на ста ви пу то ва ње. Лед, лед и
лед. Па опет лед...

Ни шта бо ље ни је би ло ни 24 са та
ка сни је на Ба ва ни штан ском пу ту, тј.
чим се од мак не од гра да. А хо рор на
др жав ном пу ту ка Вр шцу, где су те -
шки и са мим тим ста ме ни ка ми о ни
пре ти ца ли ау то мо би ле, тре ба ло је сни -
ми ти за филм. Хо рор!

Ле њи су но ви на ри, по зна ти су по
то ме: ра де кад им се ја ви. Е, у овом
слу ча ју „ја ви ло” нам се да окре ће мо
до ступ не бро је ве те ле фо на слу жби за -

ЛЕД ОКО ВАО ГРАД, А ПО СЕБ НО ЊЕ ГО ВУ ОКО ЛИ НУ

ПАН ЧЕ ВО, СИ БИР, ОВАЈ, СР БИ ЈА...
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Реалност од које се 
не сме окренути глава
» страна 9

„Лавице” изненадиле
фаворита
» страна 30

ПАТКАПАТКА

Ка пу ски да мо пи-ар слу жби „Пу те -
ва Ср би је”. До ду ше, њих смо пи та ли
са мо ко је до био по сао одр жа ва ња др -
жав них пу те ва пр вог и дру гог ре да у
ју жном Ба на ту за пе ри од од 1. де цем -
бра 2018. до кра ја мар та 2019. Од го -
вор ко ји смо зна ли, али смо се пра ви -
ли бле са ви и хте ли да про ве ри мо,
сти гао је у нај кра ћем мо гу ћем ро ку:
„Вој во ди на пут” а. д. Пан че во. У пре -
во ду – „Штра баг”.

А њи ма смо, за сва ки слу чај, због
вре мен ских од ред ни ца и цајт но та, и
пре обра ћа ња „Пу те ви ма Ср би је”, с об -
зи ром на ин те рес јав но сти и си ту а ци -
ју на пу те ви ма, по ста ви ли не ко ли ко
пи та ња: Ко је тач но пут не прав це на
те ри то ри ји ју жног Ба на та то ком зим -
ске се зо не 2018/2019. одр жа ва АД „Вој -
во ди на пут Пан че во –Штра баг”? Да ли
је би ло про бле ма у од ви ја њу са о бра -
ћа ја на тим прав ци ма то ком прет ход -
них ле де них да на? У ка квом су ста њу

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.

ду же них за вра ћа ње ства ри у нор ма -
лу и да на њи хо ве зва нич не меј ло ве
ша ље мо пи сма с пи та њи ма. Жуд ња
за од го во ри ма...

ти пу те ви са да (по не де љак, 14. ја ну ар,
прим. аут.)? Шта ће те пред у зе ти да
нај бр же мо гу ће ре а гу је те на но ву по -
ја ву по ле ди це и ко ји су ми ни мал ни и

мак си мал ни ро ко ви за ре ак ци ју? Кад
осо ба пи та и до би је од го во ре, по на ша
се у скла ду с тим. Де ли ин фор ма ци је.
Али кад „по пи је” ти ши ну... Ни шта нам,
на рав но, ни су од го во ри ли из „Штра -
ба га”. Ле де но фру стри ра ју ће.

Ре ко смо већ да је си ту а ци ја у са -
мом гра ду би ла под но шљи ва: пет во -
зи ла за чи шће ње сне га фир ме „Де ко -
форм” ра ди ло је сво је. Не где је би ло
ма ло ви ше, а не где мно го ви ше сне га
и ле да. По сто ја ле су и чи сте оа зе. Све
у све му, ви ђе ни су, про во ди ли су вре -
ме на те ре ну, чи сти ли... Труд увек
тре ба да пра те по зи тив не оце не.

А „Вој во ди на пут” а. д. Пан че во плус
„Штра баг” јед на ко је ми нус. До бро је
да на др жав ним пу те ви ма у на шој
око ли ни не ма по ги ну лих.

Си ту а ци ја на тим прав ци ма је сти -
гла до плу са тек кад се по ја ви ло сун -
це и ото пи ло лед. При род но.

С. Трај ко вић
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ПРВИХ ВЕК И ПО

Не ша ’им се!
Је сте ли већ чу ли шта да нас слу ша ју мно ги на ши клин ци и ко
су им идо ли? Гром и па као! Ме ђу нај по пу лар ни јим фа ца ма у
све ту де се то го ди шња ка и ти неј џе ра тре нут но су из ве сни Ра ста
и Ба ка Пра се. Њи хо ве пе сме се слу ша ју на школ ским од мо ри -
ма, о њи ма се при ча, они дик ти ра ју трен до ве, они гр ме из ста -
на у ком ши лу ку кад се оку пи де чур ли ја. Ка да отво ри те ли сту
тре нут но нај ак ту ел ни јих пе са ма на „Ју тју бу”, не ће вам на вр ху
ис ко чи ти ни ка ква Би јон се или Ан дреа Бо че ли или, не дај бо же,
Хор беч ких де ча ка. Са че ка ће вас ова дво ји ца са по пет-шест
ми ли о на пре гле да по пе сми.

Ин те ре сант не број ке на те ра ће си гур но и вас да ис тра жи те ка -
кве то умет ни ке де ца слу ша ју, а ви про пу шта те. На ле те ће те на
не ра зу мљи ве ре чи, елек тро ни ку, за ви ја ње и по ку шај ре по ва ња.
Украт ко, зло чин за уши. Ако већ ни сте из гу гла ли тек сто ве пе -
са ма, бо ље пр во узми те не што за сми ре ње. Ра ста, ре ци мо, по -
ру чу је: „Ле га ли зуј, ја сну по ру ку ми ша ље мо за власт, до ста ми
је да ми пан дур опи па ва чмар”. У дру гој ну ме ри на ста вља у
истом сти лу: „Сро лај, до дај, па ли, ша љи га у круг и та ко вр ти
цео дан”. У оста лим „пе сма ма” ве ли ча ал ко хол, ла ку за ра ду,
кри ми нал, па ље ње по ли циј ских ау то мо би ла... Ба ка Пра се, по -
га ђа те, нит је ба ка, нит је пра се. Реч је о мом ку од не ких 25 ле -
та, са слич ним ре пер то а ром – од тре ти ра ња же на као от па да,
пре ко про мо ви са ња сте ро и да и „уба да ња у ве ну”, до про ста клу -
ка и вре ђа ња сва ког ко му се за ме ри. На ша де ца, за хва љу ју ћи
ње му, на од мо ри ма пе ва ју и ово: „Мин џе ла и Мла ђа и са њи ма
Гла вић ту, а ја сам кул и не тре ба ми ау то тјун да пе вам, а знам
и да ка жем Р и Л и сва ко дру го сло во у це лом бу ква ру”. На дим -
ци у пе сми од но се се на две де вој чи це, та ко ђе ју тју бер ке, ко је
су се Пра се ту не што за ме ри ле, па је оно њи ма и њи хо вом оцу,
ко га је на зва ло Гла вић, ис пе ва ло пе сму ка ко би им се на ру га ло,
из ме ђу оста лог, и због њи хо ве го вор не ма не. Ми сли те да је то
не ка не бит на глу пост ко ју ни ко не слу ша? Пе сма је об ја вље на
пре шест ме се ци и има у овом тре нут ку 6,1 ми ли он пре гле да.
Не ком дру гом ју тју бе ру, то јест кон ку рен ци ји, Пра се је пе смом
по ру чи ло: „Ја не мо гу да знам што си ре тар ди ран и док гле дам
пад са да ла га но ша ’им се”. Чуј: ша ’им се! Ово сме ће об ја вље но
пре две не де ље по гле да ло је на вод но 3,2 ми ли о на љу ди. На вод -
но, за то што ве ћи на тих пре гле да ни је ре ал на.

Ми ли он пре гле да се да нас на за то спе ци ја ли зо ва ним сај то -
ви ма мо же ку пи ти за 2.100 евра. То вас во ди на пр во ме сто на
трен динг ли сти „Ју тју ба” и ге не рал но на врх на пре тра жи ва чи -
ма. Ова ква ре кла ма до но си вам по том и ре ал не пра ти о це, а по -
том и ан га жма не и кон цер те. Ако сте на ив ни ти неј џер и на ле -
ти те на ова кву ствар, си гур но не ће те же ле ти да оста не те
не ин фор ми са ни о то ме шта „сви слу ша ју”. Клик ну ће те и, ако
има те мр ву слу ха и ле пог вас пи та ња, не ће вам се до па сти. Али
ка ко то да при зна те кад то „сви пра те”? Зар да бу де те от пад -
ник? И та ко и ви по ста је те као ба ја ги фан. Он да поч не те да ва -
га те, па ка же те се би: ако овај ов де има шест ми ли о на пре гле да,
а ру га се дру ги ма, вре ђа их и пре ти, он да је ло гич но да, ако же -
лиш да бу деш по пу ла ран, тре ба да бу деш исти та кав. И та ко се
ро ди вр шњач ко на си ље. И сва ко дру го.

Чуд но је и ужа сно ту жно то што ро ди те љи де ци до зво ља ва ју
да пра те ове спо до бе. Ве ро ват но су уљуљ ка ни у прет по став ку
„не би то мој ан ђео ни кад слу шао”. Не би ва ља ло да се ку ну у
то. Јер, пре не ко ли ко да на раз го ва ра ју две де се то го ди шња ки -
ње, фи не де вој чи це, не све сне да их ико слу ша. „Из ба ци ће мо те
из гру пе на ’Вај бе ру’ за то што не знаш да играш фуд бал”, ка же
пр ва, а дру га је пи та ка кве сад ве зе фуд бал има с „Вај бе ром”.
На то јој пр ва од го ва ра: „ША ’ИМ СЕ, из ба ци ће мо те за то што
си ре тар ди ра на”.

Про ве ри те под хит но шта вам де ца упи ја ју као сун ђе ри док
сте ви пре за у зе ти бор бом за оп ста нак. Не учи ни те ли то, уско -
ро би сте се мо гли бо ри ти с да ле ко ве ћим и опа сни јим де мо -
ни ма. Уо ста лом, за пи тај те се са мо ка ко би сте се осе ћа ли да је
не ка од ове две де вој чи це, би ло ко ја, ва ша ћер ка. Ре а гуј те. Не -
ма те из го вор.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Драгана Кожан

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.

Најтоплијих месеци 2006. године
„Панчевац” се није у потпуности пре-
пустио летњој оморини, већ је, напро-
тив, обрађено и неколико врелих те-
ма, од којих су неке чак објављиване
и у наставцима.

Баш једна таква прича нашла се на
насловној страни, а тицала се стања
у тада недовршеној хали спортова у
Новом Селу. На почетку текста, у бро-
ју 4154 од 16. августа, члан тадашњег
Општинског већа Синиша Којић,
иначе становник поменутог места,
наводи да је оно што је као део зва-
ничне делегације затекао приликом
обиласка нареченог спортског објек-
та благо речено – скандалозно. Такав
закључак наметао се и након читања
стручног извештаја Александре Мла-
деновић, координатора надзора над
извођењем радова у хали. Према ре-
чима аутора текста Зорана Спрема,
ситуација је била у тој
мери озбиљна да није
било никакве гаранци-
је да се плафон једног
дана неће срушити на
главе оних који се та-
мо затекну.

Уследила је шира
прича о томе и на стра-
ни села, на којој је на-
говештено да ће у на-
редним бројевима
кренути распетљавање
тог чвора, насталог још
1998. године, када је
започета процедура за
изградњу.

У неколико настава-
ка изнете су многе чи-
њенице у вези с тим по-
слом и може се рећи да
је захваљујући истра-
живачком приступу

СКАНДАЛИ – НОВОСЕЉАНСКА ХАЛА
И ТРОВАЊЕ РАДНИКА ЖИВОМ

састанцима, а
врхунац свега
био је да му је
тадашњи ди-
ректор пре-
тио, називају-
ћи га „лајавим
крелцем и
с м р а д о м ” .
Његову сумњу
потврдила су
каснија испи-
тивања, када
су му конста-
товани и поре-
мећаји у виду
анксиозности,
главобоље и
хипертензије,
док су лабора-
торијски на-

лази потврђивали да се у његовом те-
лу налазе депои опасног течног
метала који му је путем крви доспе-
вао у мозак и нервни систем. Због то-
га је он поднео тужбу против своје фа-
брике, а касније је пресуђено у његову
корист.

За своју одважност Слишковић је у
наредном броју добио подршку од
многих читалаца. Њему се са слич-
ном причом придружио још један
радник, Миодраг Мокан, који је та-
кође озбиљно оболео, како је тврдио,
због истог узрока. Поред осталог, овај
запослени у „Петрохемији” констато-
вао је да је зачуђујуће то што његова
фирма није чак ни осигурала своје за-
послене од могућих последица евен-
туалног тровања живом.

Било је речи и о политици; на тапе-
ту се нашло и иступање члана СПО-а
из Управног одбора „Панчевца”.

Констатовано је и да је обим пан-
чевачке производње увећан за шест
одсто, а било је речи и о загађењу
Наделе, за шта су представници ЈП-
а „Воде Војводине” упирали у прст у
фабрике, попут Скробаре и Млека-
ре, које су тамо испуштале отпадне
воде.

Ј. Ф.

новинара „Панчевца” Синише Трајко-
вића ова проблематика угледала све-
тлост дана, а с њом и сама зграда, јер
су грешке касније исправљене, за оп-
ште добро Новосељана, који и данас
уживају благодети те хале.

У наведеном броју, већ на трећој
страни, нашао се и ништа мањи скан-
дал – исповест Дејана Слишковић, не-

кадашњег радника „Петрохемије”, ко-
ји је доживео тровање живом због пре-
теране изложености том неуротокси-
канту. Он је у подужем интервјуу без
длаке на језику истакао да је оболео
због последица кршења закона у ње-
говој фабрици. Због покушаја обело-
дањивања истине чак му је забрањива-
но и да јавно иступа на синдикалним



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Петак, 18. јануар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЛА ШТВО КР ВИ

НЕ ДО СТА ЈУ А, 0+ И СВЕ 
НЕ ГА ТИВ НЕ ГРУ ПЕ

У пе так, 18. ја ну а ра,
ак ци је у Ка ча ре ву и
Гим на зи ји

Крв мо же те да ти и 
у сре ду, 23. ја ну а ра,
у Цр ве ном кр сту

То ком про те кле не де ље Ин сти -
тут за тран сфу зи ју кр ви Ср би је
са оп штио је да су ре зер ве кр ви
сма ње не, а да по себ но не до -
ста је крв А и 0+ гру пе, као и
крв свих Rh не га тив них крв -
них гру па. По тре ба за је ди ни -
ца ма кр ви је кон стант на, а по -
себ но је из ра же на у овом пе -
ри о ду го ди не, као и то ком лет -
њих ме се ци.

Као што је по зна то, због за -
кон ских из ме на, до бро вољ ни
да ва о ци кр ви од сеп тем бра
про шле го ди не крв ви ше не
да ју у Слу жби тран сфу зи је Оп -
ште бол ни це, већ са да тај ху -
ма ни чин оба вља ју у про сто -
ри ја ма Цр ве ног кр ста, у Ули -
ци Жар ка Зре ња ни на 15, и то
са мо сре дом, од 9 до 12 са ти.
По ред то га, спро во де се и ак -
ци је до бро вољ ног да ва ла штва
у шко ла ма и ком па ни ја ма, а
за све њих су са да, уме сто Тран -
сфу зи је, за ду же ни Цр ве ни крст
и За вод за тран сфу зи ју кр ви
Вој во ди не.

Због по ве ћа них по тре ба за
је ди ни ца ма кр ви Цр ве ни крст
Пан че во ће, по ред ре дов не ак -
ци је, у са рад њи са За во дом за
тран сфу зи ју кр ви Вој во ди не,
ор га ни зо ва ти још две ак ци је
при ку пља ња кр ви. Обе ће би -
ти спро ве де не у пе так, 18. ја -
ну а ра, па ће вам ова ин фор -
ма ци ја би ти од ко ри сти ако

сте овај број „Пан чев ца” на ба -
ви ли тог да на ра но ују тру или
сте га ку пи ли у че твр так од
кол пор те ра. У пе так ће, да кле,
мо гућ ност да да ју крв има ти
ме шта ни Ка ча ре ва. Ак ци ја ће
се ре а ли зо ва ти у про сто ри ја -
ма та мо шње Ме сне за јед ни це,
од 9.30 до 11.30. Истог да на,
од 12.30 до 14 са ти, крв ће да -
ва ти и гим на зи јал ци у сво јој
шко ли.

Да би про мо ци ја до бро вољ -
ног, ано ним ног и не на гра ђе -
ног да ва ња кр ви до би ла свој

У су бо ту, 19. ја ну а ра, у на шем
гра ду ће сед ми пут би ти одр -
жа но пли ва ње за ча сни бо го ја -
вљен ски крст.

Ову тра ди ци о нал ну ма ни фе -
ста ци ју ор га ни зу ју Ус пен ска и
Пре о бра жен ска цр ква, Град
Пан че во, Ме сна за јед ни ца Гор -
њи град, Ту ри стич ка ор га ни -
за ци ја Пан че во и удру же ње
„Срп ска Спа р та”. Чи та ва ма -
ни фе ста ци ја по чи ње све том

литур ги јом у 9.30 ко ја ће би ти
одр жа на и у Пре о бра жен ском
и у Ус пен ском хра му, а по том
ће ко ња ни ци, за јед но с пред -
став ни ци ма гра да, Ме сне за -
јед ни це и „Срп ске Спар те”, по -
ло жи ти вен це и цве ће на спо -
ме ник Сте ва ну Шу пљик цу у
Ули ци Ми ло ша Обре но ви ћа.

Сам чин пли ва ња за ча сни
бо ја вљен ски крст по чи ње у 12
са ти. А. Ж.

У СУ БО ТУ, НА БО ГО ЈА ВЉЕ ЊЕ

Пли ва ње за ча сни крст

У Ју жно ба нат ском
окру гу сва ке го ди не
око 175 же на обо ли 
и 75–80 умре од ове
опа ке бо ле сти

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

Кон курс је по де љен у две ка -
те го ри је: пр ва је на ме ње на уче -
ни ци ма за вр шних раз ре да

основ них шко ла (осми раз ред)
и сред њо школ ци ма, а дру га пу -
но лет ним осо ба ма. Те ма је по -
ди за ње све сти о ва жно сти скри -
нин га и ра ног от кри ва ња ра ка
дој ке. За ин те ре со ва ни мо гу по -
сла ти кре а тив не пред ло ге до
не де ље, 20. ја ну а ра, у за ви сно -
сти од ка те го ри је за ко ју апли -
ци ра ју, на сле де ће имејл адре -
се: konkurs.poster@gmail.com
(за по стер) и slogan.kon-
kurs@gmail.com (за сло ган).
До дат не ин фор ма ци је о кон -
кур су мо же те про на ћи на

„Фејсбук” стра ни ци „Pink Rib-
bon Serbia”.

Ја пан ско удру же ње за бор -
бу про тив ра ка сва ког ок то бра
ор га ни зу је до га ђај под на зи -
вом „Pink Ribbon Festival”
(„Фе сти вал ро зе тра ке”), ко ји
об у хва та три би не, јав не шет -
ње и кре а тив но так ми че ње.
Фе сти вал се у Ја па ну ре а ли -
зу је од 2003. го ди не, а са мо
про шле го ди не та ор га ни за -
ци ја је при ку пи ла пре ко 700
пред ло га по сте ра и 15.000 сло -
га на. Сто па пре жи вља ва ња обо -

ле лих од ра ка дој ке у Ја па ну
је де сет го ди на.

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

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

Д. К.

КОН КУРС НА ТЕ МУ РА КА ДОЈ КЕ

По ша љи те сло ган или по стер до 20. ја ну а ра

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

пу ни сми сао, за по сле ни, во -
лон тер ке и во лон те ри Цр веног
кр ста Пан че во, као и увек до
са да, со ли да ри са ли су се са
свим па ци јен ти ма ко ји ма је
по треб на тран сфу зи ја и
добровољ но су да ли крв у сре -
ду, 16. ја ну а ра. Они су се та ко
при кљу чи ли по пу ла ци ји од 
3% гра ђа на ко ји ре дов но да ју
крв.

На ред ну при ли ку да спро ве -
де те у де ло овај ху ма ни гест и
та ко не ко ме спа се те жи вот има -

ће те у сре ду, 23. ја ну а ра, у пе -
ри о ду од 9 до 12 са ти. Крв мо -
гу да ти све здра ве осо бе му -
шког и жен ског по ла од 18 до
65 го ди на уко ли ко за до во ље
ме ди цин ске усло ве и кри те ри -
ју ме на кон ла бо ра то риј ског и
ле кар ског пре гле да, ко ји се
спро во ди на ли цу ме ста. 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. Ко жан
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Је дан да ва лац спа са ва три жи во та

Из архиве „Панчевца”



Ни је кон тра, јер љу ди ко ји ће до ћи – до ла зе да по здра ве пре
све га пред сед ни ка Пу ти на и пред сед ни ка Ву чи ћа. Ни је ни
ми тинг, јер не де мон стри ра ју ни про тив че га, већ же ле да
по здра ве јед ног од нај ве ћих др жав ни ка на све ту. То ни је ни
кон тра ми тинг, јер би то зна чи ло да по ред оних ко ји би да
по здра ве пред сед ни ке има те и оне ко ји су про тив то га.

(Пот пред сед ни ца Вла де Ср би је Зо ра на Ми хај ло вић, 
„Да нас”, 15. ја ну ар)

* * *
Све та бе ле и све ста ти сти ке па да ју у цр ну во ду пред овим да -
нас. Зна чи, уоп ште се не сла жем да тре ба сад да се скри ва ју
те на слов не стра не. Не, тре ба ова ко да се др же (по ди же но -

ви не увис) и да се по ка зу ју да нас сву да да ви ди мо до кле смо
до шли. Ово што је ура ђе но с Је ле ном Кар ле у шом, чи ње ни ца
да су ге ни та ли је Је ле не Кар ле у ше је ди на вест на на слов ним
стра на ма та бло и да, до ка зу је оно што је ста ти сти ка већ по ка -
за ла. Да кле, ми убр за но иде мо ка не че му што је ни же од дна.

(Та ма ра Скро за, екс перт ки ња Са ве та за штам пу, на те ле -
ви зи ји Н1, 15. ја ну ар)

* * *
Кад мла ди љу ди од ла зе, на то, из ме ђу оста лог, гле дам и као
на део њи хо ве ра до зна ло сти и по тре бе да се опро ба ју у све ту.
У том сми слу по др жа вам од ла зак мла дих, али још ви ше по -
др жа вам по вра так, ко га, на жа лост не ма. Про блем је што све
ви ше сре ћем бив ше сту ден те, ко ји са да има ју из ме ђу 40 и 50
го ди на и ко ји раз ми шља ју да оду из зе мље. Е, то је про блем,
јер то су љу ди ко ји сма тра ју да ово ви ше ни је зе мља у ко јој
тре ба да им ра сту де ца.

(Про фе сор ка Ср би јан ка Ту рај лић, „Блиц”, 13. ја ну ар)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

СКУП ШТИН СКА 2018. ГО ДИ НА КРОЗ КА МЕ РУ

ДА СВА КО РА ДИ СВОЈ ПО САО...

Нај ва жни је ме сто на ко ме
се мо гу су че ља ва ти ста во ви
и од ме ра ва ти сна ге, а да то
ни је ринг, је сте – скуп штин -
ска са ла. Би ла ма ла, ма ло
ве ћа или нај ве ћа, она пред -
ста вља про стор где сва чи ја
реч мо же да се чу је, што је,
или би бар тре ба ло да бу де,
ис хо ди ште де мо кра ти је. По -
го то во ако се има у ви ду да
у скуп штин ским са ла ма се -
де пред став ни ци гра ђан ки
и гра ђа на ле ги тим но иза -
бра ни на би ра ли шти ма.

Ова на ша пан че вач ка дво -
ра на је ле па на о ко. О оно ме
ва жни јем од то га – са др жа -
ју – пи са ли смо кад год би
се де ша ва ла за се да ња. Ов де
ће мо са мо про тр ча ти кроз
срж и њу пот кре пи ти
фоткама.

Ми ли он та ча ка би ло је на днев -
ном ре ду ло кал ног пар ла мен -
та то ком 2018. И ни јед на као
опо зи ци о на до пун ска. А они
што су кон тра вла да ју ће ве ћи -
не увек има ју пре гршт пред ло -
га; ус пут, има ту и до брих, па и
ве о ма до брих.

БЕЗ БЕД НОСТ У СА О БРА ЋА ЈУ

Еду ка тив не си му ла ци је

Али сва ко ра ди свој по сао...
На опо зи ци ји је да ка же да је
го ди ну за на ма обе ле жи ло пот -

пу но од су ство ди ја ло га, тј. да
власт ни је има ла на ме ру, осим
у не ким из у зет ним си ту а ци -
ја ма, да од го во ри на би ло ко -
ја пи та ња опо зи ци о них од -

а на вла сти ма је да то што ове
те ме ни су по ме ре не с мр тве
тач ке на зо ву „ва жним по сло -
ви ма ко ји су у то ку”. Има ту
још хи ља ду ства ри... 

То ком но вем бра и де цем бра
про шле го ди не за уче ни ке за -
вр шних раз ре да свих сред њих
шко ла с те ри то ри је гра да Пан -
че ва ор га ни зо ва на су пре да ва -
ња уз еду ка тив не си му ла ци је,
с ци љем по ве ћа ња без бед но -
сти мла дих уче сни ка у са о бра -
ћа ју.

У окви ру про јек та под на зи -
вом „Жи вот те че ка, бу ди без -
бе дан у са о бра ћа ју!”, мла ди су
има ли је дин стве ну при ли ку да
се упо зна ју са свим ре ал ним
опа сно сти ма ко је им сва ко -
днев но пре те у са о бра ћа ју и
на чи ни ма ка ко да се за шти те.
Ука за но им је на опа сно сти ко -
је мо гу на ста ти услед во жње
под деј ством ал ко хо ла, умо ра
и нар ко ти ка, као и не по што ва -
ња огра ни че ња бр зи не. Ис так -

нут је и зна чај ко ри шће ња си -
гур но сног по ја са, ка ци га за мо -
то ци кли сте, мо пе ди сте и би -
ци кли сте, као и не га ти ван ути -
цај упо тре бе мо бил ног те ле фо -
на то ком во жње.

Уче ни ци су мо гли да ис про -
ба ју на о ча ре за си му ла ци ју ал -
ко хо ли са но сти, ути ца ја умо ра
и нар ко ти ка, као и да се опро -
ба ју у од го ва ра ју ћим ве жба ма
ко је при ка зу ју не га ти ван ути -
цај ал ко хо ла, нар ко ти ка и упо -
тре бе мо бил ног те ле фо на то -
ком во жње.

Про је кат је ре а ли зо ван под
по кро ви тељ ством Ко ми те та за
без бед ност са о бра ћа ја Гра да
Пан че ва, пре ко Оде ље ња за са -
о бра ћај Град ске упра ве и удру -
же ња „Цен тар за без бед ност
са о бра ћа ја”.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Зах те ви за га ра же 
и ки о ске

Из Град ске упра ве сти гло је
оба ве ште ње у ве зи с га ра жа ма
и ки о сци ма. На и ме, ако је Уго -
вор о ко ри шће њу (за ку пу) не -
из гра ђе ног гра ђе вин ског зе -
мљи шта ис те као, лицe којe je
поставилo мон та жну га ра жу на
не из гра ђе ном гра ђе вин ском зе -
мљи шту ду жно је да у Град -
ском услу жном цен тру под не -
се зах тев за из да ва ње ре ше ња
о одо бре њу за по ста вља ње мон -
та жне га ра же у ро ку од 120 да -
на, од 10. ја ну а ра до 10. апри -
ла. Исто ва жи и за оне ко ји су

по ста ви ли мон та жну га ра жу
без прав ног осно ва, са фак ту -
ром или без ње, с тим што тре -
ба да под не су зах тев за из да -
ва ње Ре ше ња о да ва њу на ко -
ри шће ње не из гра ђе ног гра ђе -
вин ског зе мљи шта.

Они су гра ђа ни ко ји су на
осно ву уго во ра/ре ше ња, ко ји/ко -
је је ис те као/ис те кло, по ста ви -
ли ки оск на по вр ши ни јав не на -
ме не, мо ра ју да у ГУЦ-у, у иден -
тич ном пе ри о ду, под не су зах -
тев за из да ва ње ре ше ња о одо -
бре њу за по ста вља ње ки о ска.

ТТееллееввииззиијјссккии  „„ппрреенноосс”” .. .. ..

ППррееддссттааввнниицции  ссееккррееттаарриијјааттаа   ии  ммееддиијјаа

.. .. ..ддоокк  ооппооззиицциијјаа   ооддллааззии

ИИ  „„ззаа””   ии  ууззддрржжааннии

борни ка. На вла да ју ћој ве ћи -
ни је да код та квих опа ски
му дро ћу ти или ка же не што
гро мо гла сно. А то се често
дешавало.

Опо зи ци ја мо же да под се -
ћа да је од мах по кон сти ту и -
са њу овог са зи ва град ске скуп -
шти не обе ћа но да ће се ра ди -
ти и на до но ше њу но вог по -
слов ни ка о ра ду и на ре гу ли -
са њу пи та ња ин тер нет пре но -
са сед ни ца, ка ко би Панчевке
и Панчевци ви де ли ка ко ко
ра ди у ло кал ном пар ла мен ту,

ССккоорроо  ууввеекк   ппооссттоо јјии   ии  ппррввии  ии  ддррууггии  ппллаанн

Они што су ван власти, обе -
ћа ли су и да ће на ста ви ти
(ван)ин сти ту ци о нал ну бор бу, а
за то вре ме је вла да ју ћа ве ћи -
на усва ја ла осам де се так пред -
ло га од лу ка.

Ло гич но.
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Ја ну ар је ме сец с ко јим нам до ла зе
нај леп ши и нај ра до сни ји пра зни ци.
Од до че ка но ве го ди не, пре ко Бо жи -
ћа и ра зних сла ва, стал но нам тр пе за
оби лу је ра зним спе ци ја ли те ти ма, а у
ку ћи ско ро сва ко днев но има мо не ке
го сте ко ји до ла зе у вре ме пра зно ва -
ња. С дру ге стра не, овог ме се ца се
мно го и фи нан сиј ски по тро ши мо, јер
је хлад но, па гре ја ње ра ди пу ном па -
ром, хра на ко шта, а до дат но при пре -
ма мо и по кло не за нај мла ђе уку ћа не,
као и за де цу на ших ро ђа ка, ком ши ја
и при ја те ља. Играч ке су да нас ску пе,
а же ље ма ли ша на ипак мо ра ју да се
ис по шту ју, јер је то баш тај пе ри од у
го ди ни.

Пи та ли смо су гра ђа не ка ко они
успе ва ју да фи нан сиј ски пре гу ра ју
ја ну ар с об зи ром на раз не из дат ке
ко је хте ли – не хте ли мо ра ју да
испошту ју.

БРА НИ СЛАВ ЈЕ РЕ МИЋ, 
ма шин ски тех ни чар:

– Љу ди се до ста ис тро ше овог ме -
се ца. Де ци се ку пу ју па ке ти ћи, али

нов ца тре ба и за оста ле по треп шти не
да би се аде кват но про сла ви ли сви
пра зни ци. Сла ви ли смо све, па и срп -
ску Но ву го ди ну. То су мо мен ти ка да
се оку пља ју бли жа по ро ди ца и фа ми -
ли ја и ево ци ра ју се не ке успо ме не на
прет ход не до га ђа је и сл. Тре ба сла -
ви ти, не тре ба ни шта про пу шта ти. С
об зи ром на наш стан дард, мно го нов -
ца оде на хра ну.

МИ ЛУ ТИН БОГ ДА НО ВИЋ, 
пен зи о нер:

– Ево, већ по ла ко пла ћа мо ра чу не
за прет ход ни ме сец. Сла ви ли смо
стан дард но Но ву го ди ну и Бо жић.
Нај ви ше нов ца у на шем до му оде на
по кло не за де цу, за па ке ти ће, али и
за хра ну.

АЛЕК САН ДАР ЦВЕТ КО ВИЋ, 
рад ник:

– Као и сви, те шко из гу ра мо овај
ме сец. У ја ну а ру нај ви ше нов ца оде
на хра ну и гар де ро бу. Сла ви ли смо
срп ску Но ву го ди ну и Бо жић, а кла -
сич ну Но ву го ди ну ни смо.

ЈЕ ЛЕ НА ОЛ ЋАН, 
пи ја ни ста-ко ре пе ти тор:

– Ма ло смо сла ви ли. Ве ћи је про -
блем обез бе ди ти но вац за пла ћа ње
га са зи ми. Ве ли ки су ра чу ни и то нам
те шко па да. Оста ло ни је та ко стра -
шно. За хра ну се по тро ши ма ло ви ше
не го ина че.

СНЕ ЖА НА ГРУ ЈИЋ, 
ме ди цин ска се стра:

– Нај ви ше нов ца по тро ши мо на па -
ке ти ће за де цу. Има мо до ста ма ли -
ша на у окру же њу, али нај ви ше оде
на на ше де те. Из дво ји се до ста нов ца
и за на мир ни це и из ла ске.

ДУ ШИ ЦА МАР КО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Ве о ма те шко се пре гу ра ме сец с
пен зи јом ко ју имам. Углав ном оде
нај ви ше нов ца на хра ну и да жби не.
Гре ја ње нам је на плин, па са ми кон -
тро ли ше мо ко ли ко по тро ши мо, та ко
да то ни је ве ли ки из да так.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

Ј. ОЛЋАНА. ЦВЕТКОВИЋ С. ГРУЈИЋ Д. МАРКОВИЋ

НАША АНКЕТА

КА КО ФИ НАН СИЈ СКИ ИЗ ДР ЖИ ТЕ ЈА НУ АР?

Хра на нај ску пља став ка

М. БОГДАНОВИЋБ. ЈЕРЕМИЋ

ХРОНИКА

Рад на об но ви ре пер то а ра пр вог из -
во ђач ког ан сам бла на ста вљен је 2003.
го ди не по ста вља њем ко ре о гра фи је Де -
сан ке Ђор ђе вић за игре из око ли не
Бе о гра да, у му зич ком аран жма ну Со -
ри на Бо љан ца. Опре ма ње ко сти ми ма
оства ре но је на бав ком ори ги нал не на -
род не но шње на те ре ну у се ли ма из
око ли не Бе о гра да, а фор ми ра ње ко -
стим ских це ли на у са рад њи с ку сто -
си ма-ет но ло зи ма Ет но граф ског му -
зе ја у Бе о гра ду.

Ве ли ке ино стра не тур не је по Грч -
кој и Ка на ди обе ле жи ле су 2003. го -
ди ну. То ком тур не је по Грч кој одр -
жан је чи тав низ кон це ра та по со -
лун ској ре ги ји, ко ји је кру ни сан вели -

И на ред не, 2005. го ди не на ста вље -
ни су успе шни на сту пи деч јих ан сам -
ба ла на му зич ким фе сти ва ли ма де це
Вој во ди не. У про гра му МФДВ у Но -
вом Бе че ју осво је не су злат не пла ке -
те у ка те го ри ји ни жих раз ре да за из -
во ђе ње ига ра из До ње Ја се ни це и у
ка те го ри ји ви ших раз ре да за из во ђе -
ње ига ра из око ли не Ни ша. На Дру гој
смо три деч јих фол клор них ан сам ба -
ла Ср би је у Кра ље ву осво је ни су пр во
ме сто и злат на пла ке та за из во ђе ње
ига ра из До ње Ја се ни це. Го ди ну су
обе ле жи ла и уче шћа пр вог ан сам бла
у про гра ми ма „Ко чи ће вих да на” у Че -
ла ре ву, кон це ра та и фе сти ва ла у Бе о -
гра ду, Бач кој Па лан ци, Вр шцу, Ја го -
ди ни, Шап цу, Ба нат ском Но вом Се -
лу, Омо љи ци, Си ри гу и То по ли, као и
пред ста вља ња ве те ра на у про гра ми -
ма фе сти ва ла у Бе о гра ду, Жи ти шту и
Но вој Па зо ви. Пр ви из во ђач ки ан -
самбл уче ство вао је у про гра ми ма ме -
ђу на род них фе сти ва ла у: Цр ној Го ри,
Хр ват ској, Сло ве ни ји и Пољ ској. На
фе сти ва лу у Пољ ској, у ме сту За ко -
па не, осво је но је тре ће ме сто. У про -
гра ми ма пе тог „Ет но гла са” пред ста -
ви ли су се ан сам бли и гру пе пе ва ча
из: Ско пља, Бе о гра да, Пан че ва, Ру -
ског Се ла, Ка ћа, Кра гу јев ца, Сом бора,

Кра ље ва, Вр ба са и Ста ре Па зо ве. У
2006. го ди ни на ре пер то ар пр вог из -
во ђач ког ан сам бла по ста вље не су срп -
ске игре из При зре на и игре из Гор -

су на род не ме ло ди је ига ра и пе са ма
из Ба на та.

Пред ста вља ња деч јих ан сам ба ла на
му зич ким фе сти ва ли ма де це Вој во -
ди не на ста вље на су 2004. го ди не у
Сом бо ру. У ка те го ри ји ни жих раз ре -
да из ве де не су  вла шке игре из Хо мо -
ља и на гра ђе не су злат ном пла ке том.
Деч ји ан самбл ви ших раз ре да из вео
је игре из Гор ње Пчи ње и до био је
злат ну пла ке ту и пра во да пред ста -
вља Вој во ди ну на Пр вој смо три деч -
јих фол клор них ан сам ба ла Ср би је у
Кра ље ву. Успех с по кра јин ског фе -
сти ва ла је по но вљен, та ко да је деч ји
ан самбл ви ших раз ре да по стао пр ви
по бед ник у ка те го ри ји коре о гра фи -

ТУР НЕ ЈЕ И УС ПЕ СИ ДЕЧ ЈИХ АН САМ БА ЛА
ФЕЉТОН: СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП” (3) Пише: Дејан Трифуновић

ње Пчи ње. Но во по ста вље не ко ре о -
гра фи је из ве де не су у про гра му Фе -
сти ва ла му зич ких дру шта ва Вој во -
ди не у Ру ми и на гра ђе не злат ном
пла ке том и спе ци јал ном на гра дом
жи ри ја но ви на ра. Исти про грам из -

ве ден је и у окви ру Ме ђу на род ног
фе сти ва ла фол кло ра „Вр шач ки ве -
нац”, где је осво је но пр во ме сто –
злат ни ве нац, те на гра де за ори ги -

нал ни ко стим, тех нич ко из во ђе ње и
при пре мље ност ан сам бла. На Ре пу -
блич ком фе сти ва лу фол клор них ан -
сам ба ла КУД-ова Ср би је у По жа рев -
цу срп ске игре из При зре на и игре
из Гор ње Пчи ње ран ги ра не су као
дру ге, на гра ђе не злат ном пла ке том
и спе ци јал ном на гра дом за нај бо љу
ре кон струк ци ју гра ђан ског ко сти ма
у ко ре о гра фи ји „У При зре ну зе ле на
ја бу ка”.

Исте го ди не успе шност су по ка за -
ли и деч ји ан сам бли осва ја њем злат -
них пла ке та на МФДВ у Сом бо ру у
ка те го ри ји ни жих раз ре да за из во ђе -
ње ига ра из Кру ше вач ке Жу пе и у ка -
те го ри ји ви ших раз ре да за из во ђе ње
срп ских ига ра из Ба на та. На Смо три
деч јих фол клор них ан сам ба ла Ср би -
је у Кра ље ву деч ји ан самбл ви ших
раз ре да на гра ђен је сре бр ном пла ке -
том за из во ђе ње срп ских ига ра из Ба -
на та. То ком 2006. го ди не ан самбл је
из во дио про гра ме у Сом бо ру, Сеф ке -
ри ну, Пан че ву, на Див чи ба ра ма, у Ло -
зни ци, Ба нат ском Бре стов цу, Омо љи -
ци, Ру ми, Кра ље ву, Вр шцу, Бе о гра ду,
По жа рев цу, Стар че ву, Но вом Са ду,
Швај цар ској, Сло ве ни ји, Ру му ни ји,
Бо сни и Хер це го ви ни...

Од 3. ма ја 2007. го ди не КУД
„Станко Па у но вић НИ С–РНП” про -
сла вља сла ву Све тог вла ди ке Ни ко -
ла ја Вели ми ро ви ћа.

Канада 2003.

Пољска 2005.

ким кон цер том у ам фи те а тру у Неа
Мо у да ни ји. Не сва ки да шње и не за бо -
рав но ис ку ство би ло је дво не дељ но
пред ста вља ње у Ка на ди, ко је је оства -
ре но у са рад њи с на шим су гра ђа ни -
ном Ми ро сла вом Ба том Мар че ти ћем
и СКУД-ом „Опле нац” из То рон та.
Одр жа ни су кон цер ти у: То рон ту, Ха -
мил то ну, Ми си са ги и Ки чи не ру, а
то ком бо рав ка по се ће ни су и
Нијагарини во до па ди, на гра ни ци
Ка на де и САД.

Та го ди на оста ће упам ће на по про -
гра ми ма у окви ру обе ле жа ва ња 850
го ди на гра да Пан че ва – уче ство ва њу
пе вач ке гру пе на „Да ни ма ду хов не
му зи ке” и одр жа ва њу тре ћих Су сре та
из вор них пе вач ких гру па „Ет но глас”,
уз уче шће гру па и ан сам ба ла из Кра -
гу јев ца, Ши да, Са ви ног Се ла, Ста ре
Па зо ве и Пан че ва.

КУД-у „Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП” уру че на је На гра да гра да Пан -
че ва за из у зет на до стиг ну ћа у обла -
сти кул ту ре 8. но вем бра 2003, а кон -
церт на се зо на је за тво ре на на сту пом
по во дом 55 го ди на по сто ја ња Дру -
штва у Кул тур ном цен тру Пан че ва,
под на зи вом „Ко ј’ за ко ла, хајд у
коло”, уз уче шће свих сек ци ја и
ансам ба ла.

Јед на од пр вих сек ци ја КУД-а „Стан -
ко Па у но вић НИ С–РНП” би ла је там -
бу ра шка. По сле ви ше де це ниј ске па у -
зе рад там бу ра шке сек ци је об но вљен
је 2004. Об но вље ном там бу ра шком
сек ци јом ру ко во дио је про фе сор Бу -
ди мир Сто ја но вић. Усле дио је низ
успе шних на сту па: са мо стал них, с гру -
пом пе ва ча и фол клор ним ан сам блом,
ши ром на ше зе мље и ино стран ства.
Од об на вља ња ра да там бу ра шке сек -
ци је на ње ном ре пер то а ру углав ном

са ног фол кло ра на но во у ста но вље ној
ре пу блич кој ма ни фестаци ји.

Но во по ста вље на ко ре о гра фи ја
„Игре из око ли не Бе о гра да” би ла је
део фе сти вал ског про гра ма на шег
ан сам бла на 41. фе сти ва лу му зич -
ких дру шта ва Вој во ди не у Ру ми 2004.
У про гра му су пред ста вље не и игре
из Бо си ле град ског кра ји шта, а осво -
је не су сре бр на пла ке та за про грам у
це ли ни и спе ци јал на на гра да за во -
кал но из во ђе ње. Исте го ди не на 12.
фе сти ва лу фол клор них ан сам ба ла
КУД-ова Ср би је у По жа рев цу осво је -
не су брон за на пла ке та за про грам у
це ли ни, на гра да за нај бо ље из ве де ну
но ву ко ре о гра фи ју на фе сти ва лу и
на гра да за нај у спе шни јег умет нич -
ког ру ко во ди о ца. То ком 2004. го ди -
не оства ре не су и са рад ња и раз ме на
про гра ма са СКУД-ом „Све ти Са ва”
из Ши да, пред ста вљен је ан самбл ве -
те ра на на смо тра ма у Тр сте ни ку и
Жи ти шту, пр ви ан самбл и на род ни
ор ке стар би ли су у про гра му „Ву ко -
вог са бо ра” у Тр ши ћу, пр ви ан самбл
је го сто вао у Ма ђар ској, Тур ској и
Цр ној Го ри...

На фе сти ва лу у Сам су ну у Тур ској
осво је но је тре ће ме сто у из у зет но ја -
кој кон ку рен ци ји ан сам ба ла из пет -
на ест зе ма ља. У окви ри ма ме ђу на -
род не са рад ње одр жан је кон церт по -
во дом до ла ска де ле га ци је из Ја па на у
Цен тру за кул ту ру Пан че во и за јед -
нич ки кон церт са чла но ви ма СКУД-а
„Опле нац” из То рон та на пла тоу До -
ма омла ди не у Пан че ву, ко ји су уз -
вра ти ли по се ту на шем ан сам блу. У
про гра ми ма че твр тог „Ет но гла са”
пред ста ви ле су се пе вач ке гру пе и ан -
сам бли из: То по ле, Сло ве ни је, Бе о -
гра да и Сом бо ра.

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

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

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

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

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

Уво ђе ње у вој ну еви ден ци ју

Швајцарска 2006.



Кад ми јум (Cd) је сте хе миј -
ски еле мент ко ји при па да
гру пи опа сних и штет них
ма те ри ја. Кад ми јум је еле -
мент с вр ло ток сич ним деј -
ством за биљ ке, жи во ти ње
и чо ве ка. Нај ви ше га има у
зе мљи шту и ат мос фе ри ко -
ји се на ла зе углав ном дуж
тран зит них са о бра ћај ни ца
и у зе мљи шти ма на ко ји ма
се при ме њу је от пад ни муљ,
на ро чи то ин ду стриј ског по -
ре кла. Са др жај у зе мљи шту
се мо же по ве ћа ти и при -
ме ном фос фор них ђу бри -
ва, јер га ру де фос фа та са -
др же од 1 до 100 ppm. Са -
др жај кад ми ју ма у зе мљи -
шти ма у све ту из но си про -
сеч но 0,53 mg/kg, а у зе -
мљи шти ма цен трал не Ср -
би је 0,805 mg/kg. У зе мљи -
шти ма гра да Пан че ва на -
ђе но је у про се ку 0,38
mg/kg. У слу ча ју по ве ћа -
них кон цен тра ци ја овог еле -
мен та мо же до ћи до ане -
ми је, по ве ћа ња крв ног при -
ти ска, као и до по ја ве кар -
ди о ва ску лар них бо ле сти.
Уко ли ко се утвр ди по ве ћан
са др жај кад ми ју ма у зе -
мљи шту, тре ба по ве ћа ти
ње го ву ад сорп тив ну спо -
соб ност од но сно из вр ши ти
кал ци фи ка ци ју зе мљи шта.
За кал ци фи ка ци ју је нај -
бо ље ко ри сти ти мле ве ни
креч њак (кал ци јум-кар бо -
нат), мле ве ни до ло мит, жи -
ви – не га ше ни креч (кал -
ци јум-ок сид) и га ше ни креч
(кал ци јум-хи дрок сид).

Жи ва (Hg) је ди ни је теч -
ни ме тал. Њен са др жај у
зе мљи шту нај ви ше за ви си
од pH вред ност зе мљи шта
и са др жа ја ор ган ске ма те -
ри је. У по љо при вре ди се ко -
ри сти као фун ги цид за за -
пра ши ва ње се ме на, по том
у шум ској ин ду стри ји за чу -
ва ње др ве та. Нај ве ћи из вор
за га ђе ња ва зду ха жи вом је
са го ре ва ње угља и наф те.
Са др жа ји жи ве у зе мљи -
шти ма у све ту у про се ку из -
но се 0,100 mg/kg, а у зе -
мљи шти ма цен трал не Ср -
би је на ђе но је про сеч но
0,120 mg/kg. У зе мљи шти -
ма гра да Пан че ва на ђе но је
у про се ку 0,050 mg/kg. Гра -
ни ца до зво ље ног са др жа ја
у зе мљи шту је 2 mg/kg. До
про фе си о нал ног тро ва ња
жи вом (мер ку ри ја ли зам)
до ла зи уди са њем жи ви них
па ра и пра ши не са са др жа -
јем жи ве. Уко ли ко се на ђе
у ве ћим ко ли чи на ма у ор -
га ни зму, мо же до ве сти до
акут ног тро ва ња пре ко
плућ ног еде ма, при 27
mg/m3 Hg у ва зду ху, а ма -
ње уно ше ње жи ве ути че на
гу би так те ле сне ма се, не -
ста бил но кре та ње и не кро -
зу бу бре га. У људ ском ор -
га ни зму жи ва се нај ви ше
аку му ли ра у бу бре зи ма, а
за тим у мо згу, је три и дру -
гим ор га ни ма.

Ар сен (As) у сло бод ном
ста њу има ме тал ни из глед
и ла ко ок си ди ше на ва зду -
ху. Ње го ва је ди ње ња су ја -
ки отро ви, по зна ти још ста -

рим Егип ћа ни ма. Због сво -
је ви со ке ад сорп ци је и фик -
са ци је у зе мљи шту ње го ву
аку му ла ци ју тре ба оче ки -
ва ти у по вр шин ским сло је -
ви ма зе мљи шта. Са др жај
ар се на у зе мљи шти ма у све -
ту про сеч но из но си око 10
mg/kg. У зе мљи шти ма у Ср -
би ји (без Вој во ди не) из но -
си 11 mg/kg, док је у зе -
мљи шти ма гра да Пан че ва
на ђе но у про се ку 7,84 мг/кг.
Та вред ност је до ста ма ња
од про сеч не за зе мљи шта у
све ту и да ле ко ма ња од мак -
си мал но до зво ље не (25
mg/kg). Ар сен ко ји је ве зан
у ор ган ска је ди ње ња (As5+)
и еле мен тар ни ар сен ни су
ток сич ни, за раз ли ку од нео -
р ган ског тро ва лент ног ар -
се на (As3+). Тро ва ње ар се -
ном иза зи ва опа да ње ко се,
дер ма ти тис и про бле ме ор -
га на за ва ре ње, за тим пре -
мо ре ност, гла во бо љу, збу -
ње ност, пси хо ло шке про -
бле ме и од ре ђе не про ме не
на је три и бу бре зи ма; ре -
ме ти слу зо ко жу крв них су -
до ва, до во ди до по ја ве ра -
ка ко же, плу ћа и мо краћ не
бе ши ке и др.

Флу ор (F) на да ле ко је по -
знат хе миј ски еле мент, ко -
ји се ко ри сти у за шти ти зу -
ба и ко сти ју. Упо тре ба флу -
о ра је ви ше стру ка. Ко ри сти
се у нафт ној ин ду стри ји
(као ка та ли за тор за до би -
ја ње ве ћег бро ја ок та на у
бен зи ну), за до би ја ње нер -
вног отро ва са ри на, у ин -
ду стри ји алу ми ни ју ма (где
бит но сни жа ва тач ку то пље -
ња алу ми ни ју ма), у ну кле -
ар ној ин ду стри ји за обо га -
ћи ва ње ура ни ју ма, при из -
ра ди пре па ра та за тро ва ње
па цо ва и ми ше ва, за про -
из вод њу фре о на и дру гих
га со ва за рас хла ђи ва ње,
флу о ре сцент ног све тла, за
про из вод њу син те тич ких те -
пи ха, пе сти ци да, во ска за
ски је, во до от пор не оде ће,
ци гле и ке ра ми ке, ве ћи не
ком пју тер ских ком по нен ти
и др. Укуп ни са др жа ји ми -
кр о е ле мен та флу о ра у зе -
мљи шти ма у све ту кре ћу се
нај че шће од 100 до 500
mg/kg, а за зе мљи шта те -
жег ме ха нич ког са ста ва иду
и до 700 mg/kg, па и ви ше
од то га. Мак си мал но до зво -
ље на ко ли чи на је још у ди -
ску си ји, а за сад је узе то да
из но си 500 mg/kg. За зе -
мљи шта цен трал не Ср би је
још ни су об ја вље ни по да -
ци. У зе мљи шти ма гра да
Пан че ва на ђе но га је у про -
се ку 462,45 mg/kg. Флу о -
рид (ани он F− или ти ре ду -
ко ва ни об лик флу о ра) јед -
на је од нај о тров ни јих ма -
те ри ја по зна тих чо ве ку. Ток -
сич ни ји је од оло ва, а тек
не што ма ње ток си чан од
ар се на. Де те од 10 ки ло -
гра ма те жи не мо же би ти
уби је но сто тим де лом ун -
це, а од ра сла осо ба од 100
ки ло гра ма мо же би ти уби -
је на до зом од јед не де се ти -
не ун це (јед на ун ца је око
28,3 гра ма).

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 18. јануар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЕКОНОМИЈА

Вр сте опа сних и штет них
ма те ри ја у зе мљи шту (2)

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана 

Марић 

Ка зне од 500.000 
до 2.000.000 ди на ра
ако се не из вр ши
еви ден ти ра ње у
пред ви ђе ном ро ку

За ко ном о Цен трал ној еви ден -
ци ји ствар них вла сни ка ко ји је
усво јен про шле го ди не пред -
ви ђе но је да се ус по ста ви јав -
на, је дин стве на, цен трал на,
елек трон ска ба за по да та ка о
фи зич ким ли ци ма – ствар ним
вла сни ци ма прав них ли ца и
дру гих су бје ка та ре ги стро ва -
них у Ре пу бли ци Ср би ји. Од
по чет ка го ди не омо гу ћен је
при ступ овој ба зи пу тем ин -
тер нет стра ни це Аген ци је за
при вред не ре ги стре и сви при -
вред ни су бјек ти мо ра ју да се
еви ден ти ра ју до 31. ја ну а ра.

Оба ве зу еви ден ти ра ња по да -
та ка о ствар ним вла сни ци ма
има ју: при вред на дру штва
(осим јав них ак ци о нар ских дру -
шта ва), за дру ге, огран ци стра -
них при вред них дру шта ва, по -
слов на удру же ња и удру же ња
(осим по ли тич ких стра на ка,
син ди ка та, спорт ских ор га ни -
за ци ја и удру же ња, цр ка ва и
вер ских за јед ни ца), фон да ци -
је и за ду жби не, установe, стра -
на пред став ни штва (при вред -
них дру шта ва, удру же ња, фон -
да ци ја и за ду жби на).

За кон се не при ме њу је на
при вред на дру штва и уста но ве
у ко ји ма је Ре пу бли ка Ср би ја,
ау то ном на по кра ји на или је -
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве је -
ди ни члан од но сно осни вач.

Цен трал на еви ден ци ја ствар -
них вла сни ка во ди се елек трон -
ским пу тем, пре ко ин тер нет
стра ни це Аген ци је, а ко ри сник
мо ра да по се ду је: ква ли фи ко -
ва ни елек трон ски цер ти фи кат
(елек трон ски пот пис) из дат од
цер ти фи ка ци о ног те ла у Ре пу -
бли ци Ср би ји, ин ста ли ран чи -
тач елек трон ских кар ти ца и
ин ста ли ра ну апли ка ци ју NE-
XU за елек трон ско пот пи си ва -
ње, на лог на си сте му за цен -
тра ли зо ва но при ја вљи ва ње ко -
ри сни ка Аген ци је за при вред -
не ре ги стре (на лог у на ве де -
ном си сте му ко ри сти се за при -
сту па ње свим елек трон ским
услу га ма Аген ци је).

Ли це овла шће но за за сту па -
ње у ре ги стро ва ном су бјек ту, с
ко ри снич ким на ло гом, при сту -
па пор та лу Цен трал не еви ден -
ци је у ко ју тре ба да уне се по -
дат ке о ствар ним вла сни ци ма,
про пи са не За ко ном о Цен трал -
ној еви ден ци ји ствар них вла -
сни ка („Слу жбе ни гла сник РС”
бр. 41/18) и Пра вил ни ком о
са др жи ни Цен трал не еви ден -

ЦЕН ТРАЛ НА ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА СТВАР НИХ ВЛА СНИ КА

ОБА ВЕ ЗНА РЕ ГИ СТРА ЦИ ЈА 
ДО 31. ЈА НУ А РА

наве де ним мо же мо ука за ти на
то да је раз лог ус по ста вља ња
еви ден ци је дат у обра зло же њу
Пред ло га за ко на, где су на ве -
де ни раз ло зи за до но ше ње, као
и ана ли за ефе ка та.

За кон се при ме њу је на све
ре ги стро ва не су бјек те, и оне
осно ва не, као и оне код ко јих
је до шло до про ме на вла снич -
ке струк ту ре, чла но ва ор га на
ре ги стро ва ног су бјек та, као и
до дру гих про ме на на осно ву

да ти во дич у сли ка ма и де таљ -
но ко ри снич ко упут ство. Аген -
ци ја је при пре ми ла и ви део-
-упут ство за кре и ра ње на ло га,
ко је је об ја вље но на зва нич ном
„Ју тјуб” ка на лу Аген ци је.

Пот пи си ва ње ква ли фи ко ва -
ним елек трон ским пот пи сом
за кон ског за ступ ни ка у елек -
трон ском об ли ку, пу тем ин тер -
не та, об ја шње но је у тех нич -
ком упут ству за пот пи си ва ње
до ку ме на та и зах те ва ква ли -
фи ко ва ним елек трон ским цер -

ти фи ка том. Ка ко би по мо гло
ре ги стро ва ним су бјек ти ма у ис -
пу ња ва њу за кон ских оба ве за,
Ми ни стар ство при вре де је при -
пре ми ло во дич за еви ден ти ра -
ње ствар ног вла сни ка ре ги стро -
ва ног су бјек та у Цен трал ну еви -
ден ци ју.

Га бри је ла Пет ко вић Јо ва но -
вић, пи-ар Аген ци је за при -
вред не ре ги стре, од го во ри ла је
на наш упит ка ко би се при -
вред ним су бјек ти ма до дат но
по ја сни ла нео п ход ност еви ден -
ци је у ову ба зу.

ПАН ЧЕ ВАЦ: За што је ва жно
да се ова еви ден ци ја оба ви?

– За то што је, пре ма пред ло -
гу Ми ни стар ства при вре де,
усво јен За кон о Цен трал ној еви -
ден ци ји ствар них вла сни ка, ко -
јим су уре ђе ни ус по ста вља ње,
са др жи на, осно ви еви ден ти ра -
ња и на чин во ђе ња Цен трал не
еви ден ци је ствар них вла сни ка
прав них ли ца и дру гих су бје -

ступ ник удру же ња, док ће се у
овој еви ден ци ји ви де ти и по -
да ци о фи зич ким ли ци ма ко ја
упра вља ју тим удру же њи ма.

• За ко ја удру же ња тач но ва -
жи ова оба ве за?

– Овај за кон се при ме њу је
на све ре ги стро ва не су бјек те, а
ка да су удру же ња у пи та њу, за -
кон се при ме њу је на по слов на
удру же ња, удру же ња гра ђа на,
као и пред став ни штва стра них
удру же ња, од но сно не при ме -
њу је се са мо на спорт ска удру -
же ња.

• Ко ли ке су ка зне ако се не
из вр ши еви ден ци ја?

– Аген ци ја за при вред не ре -
ги стре има над ле жност за ус -
по ста вља ње и во ђе ње Цен трал -
не еви ден ци је, као јав не елек -
трон ске ба зе по да та ка, док
над зор над спро во ђе њем овог
за ко на вр ши Ми ни стар ство
при вре де.

У скла ду са за ко ном и Пра -
вил ни ком о са др жи ни цен трал -
не еви ден ци је, Аген ци ја је би -
ла ду жна да ус по ста ви и омо -
гу ћи овла шће ном ли цу не сме -
тан при ступ Цен трал ној еви -
ден ци ји ра ди еви ден ти ра ња по -
да та ка о ствар ним вла сни ци -
ма, што је Аген ци ја и учи ни ла
31. де цем бра 2018. го ди не ус -
по ста вља њем Цен трал не еви -
ден ци је, ко јој се при сту па пре -
ко ин тер нет стра не (пор та ла)
Аген ци је, где је по ста вље на
апли ка ци ја за елек трон ски унос
по да та ка.

Што се ка зни ти че, За ко ном
о Цен трал ној еви ден ци ји ствар -
них вла сни ка про пи са но је да
се сма тра кри вич ним де лом
при кри ва ње ствар ног вла сни -
ка ре ги стро ва ног су бјек та, за
ко је од го ва ра ли це ко је у Цен -
трал ну еви ден ци ју не упи ше
по дат ке или упи ше не и сти нит
по да так о ствар ном вла сни ку,
про ме ни или из бри ше исти нит
по да так о ствар ном вла сни ку.
За ово де ло про пи са на је ка зна
за тво ра од три ме се ца до пет
го ди на. 

Из но сом од 500.000 до
2.000.000 ди на ра ка зни ће се
ре ги стро ва ни су бје кат – прав -
но ли це за сле де ћи пре кр шај:
ако не из вр ши еви ден ти ра ње
по да та ка о ствар ном вла сни ку
ре ги стро ва ног су бјек та у Цен -
трал ној еви ден ци ји у ро ку ко -
ји је про пи сан за ко ном, као и
ако не ма и не чу ва од го ва ра ју -
ће, тач не и ажур не по дат ке и
до ку мен та на осно ву ко јих је
еви ден ти рао ствар ног вла сни -
ка ре ги стро ва ног су бјек та. За
овај пре кр шај од го вор но ли це
у прав ном ли цу би ће ка жње но
нов ча ном ка зном од 50.000 до
150.000 ди на ра.

ци је ра ди спро во ђе ња еви ден -
ти ра ња ствар них вла сни ка Ре -
ги стро ва ног су бјек та („Сл. гла -
сник РС” бр. 94/18 од 7. де -
цем бра 2018).

Као по моћ у ко ри шће њу са -
ме апли ка ци је мо же те по гле -

ТЕХ НИЧ КА ПО ДР ШКА
Пи та ња у ве зи с по ступ ком еви ден ти ра ња мо же те упу ти ти

на елек трон ску адре су stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs. На рас -

по ла га њу је и тех нич ка по др шка АПР-а, ко ји пру жа по моћ

око апли ка ци је си сте ма за цен тра ли зо ва но при ја вљи ва ње

ко ри сни ка, а с ко јим мо же те кон так ти ра ти сла њем имеј ла

на елек трон ску адре су sd@apr.gov.rs, или по зи вом на број

011/20-20-293, рад ним да ни ма Аген ци је, од 9 до 15 са ти.

ка та ре ги стро ва них у Ре пу бли -
ци Ср би ји.

На по ми ње мо да је Аген ци ја
за при вред не ре ги стре ор ган
ко ји спро во ди за кон те да је
Ми ни стар ство при вре де би ло
ње гов пред ла гач те у ве зи с

ко јих су ис пу ње ни усло ви за
сти ца ње свој ства ствар ног вла -
сни ка ре ги стро ва ног су бјек та
про пи са ни овим за ко ном.

У ову јав ну, је дин стве ну, цен -
трал ну, елек трон ску ба зу по -
да та ка уно си ће се по да ци о фи -
зич ким ли ци ма ко ја су ствар -
ни вла сни ци ре ги стро ва ног су -
бјек та, ко ји по сред но или не -
по сред но има ју 25 од сто или
ви ше уде ла, ак ци ја, пра ва гла -
са или дру гих пра ва, на осно ву
ко јих уче ству ју у упра вља њу
ре ги стро ва ним су бјек том од -
но сно уче ству ју у ка пи та лу ре -
ги стро ва ног су бјек та са 25 од -
сто или ви ше уде ла. У еви ден -
ци ју ће се упи си ва ти и фи зич -
ка ли ца ко ја по сред но или не -
по сред но има ју пре о вла ђу ју ћи
ути цај на во ђе ње по сло ва и до -
но ше ње од лу ка, ко ја обез бе ђу -
ју сред ства и по том осно ву
бит но ути чу на до но ше ње од -
лу ка ор га на упра вља ња ре ги -
стро ва ног су бјек та.

Овла шће но ли це у ре ги стро -
ва ном су бјек ту има оба ве зу да,
на осно ву до ку ме на та и по да -
та ка ко ји ма рас по ла же, елек -
трон ским пу тем упи ше у апли -
ка ци ју на пор та лу АПР-а фи -
зич ко ли ца ко је је осни вач, по -
ве ре ник, за штит ник, тј. ли це
ко је има до ми нан тан по ло жај
у упра вља њу тра стом, од но сно
дру гом ли цу стра ног пра ва, као
и фи зич ка ли ца ко ја су ре ги -
стро ва на за за сту па ње за дру га,
удру же ња, фон да ци ја, за ду жби -
на и уста но ва, ако овла шће но
ли це за за сту па ње ни је при ја -
ви ло дру го фи зич ко ли це као
ствар ног вла сни ка.

За ко ном о при вред ним дру -
штви ма про пи са но је да члан
дру штва мо же би ти и прав но
ли це, док ће на осно ву овог за -
ко на би ти утвр ђен вла сник или
члан до фи зич ког ли ца. Та ко -
ђе, За ко ном о удру же њи ма про -
пи са но је да се у ре ги стар удру -
же ња упи су је са мо за кон ски за -



Про блем имо вин ских
од но са ко чи 
ин ве сти ци је у 
школ ство

Бли жи ђач ким 
клу па ма

По кра јин ски се кре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и
на ци о нал не ма њи не – на ци о -
нал не за јед ни це тра ди ци о нал -
но, на по чет ку сва ке го ди не,
оба ве шта ва јав ност о пла но ви -
ма и раз вој ним про гра ми ма ко -
ји ће би ти ре а ли зо ва ни у на -
ред ном пе ри о ду. Тим по во дом
у че твр так, 10. ја ну а ра, у Но -
вом Са ду је одр жа на кон фе -
рен ци ја за но ви на ре на ко јој је
јав ност упо зна та с до са да шњим
ре зул та ти ма ра да овог ре со ра
По кра јин ске вла де.

Се кре та ри јат у 2019. го ди ни
рас по ла же са 788 ми ли о на ди -
на ра и, пре ма ре чи ма Ми ха ља
Њи ла ша, 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, ве ћи
део по ме ну те су ме, око 472 ми -
ли о на, на ме њен је за обра зо ва -
ње, док ће 316 ми ли о на би ти
усме ре но за по тре бе вој во ђан -
ских на ци о нал них за јед ни ца.

Ква ли тет обра зо ва ња
Пре ма ње го вим ре чи ма, оно
што је обе ле жи ло про шлу го -
ди ну, а би ће на ста вље но и у
овој го ди ни, је сте оства ри ва ње
од лич не са рад ње с Ми ни стар -
ством про све те, на у ке и тех но -
ло шког раз во ја, Ми ни стар ством
прав де и Ми ни стар ством др -
жав не упра ве и ло кал не са мо -
у пра ве, као и с Кан це ла ри јом
за упра вља ње јав ним ула га њи -
ма. Ка ко ка же Њи лаш, без те
са рад ње не би би ло мо гу ће
оства ри ти на пре дак и кон ти -
ну и тет у по сти за њу до брих ре -
зул та та. Ис та као је да ће Се -
кре та ри јат од ове го ди не

Елек трон ска плат фор ма за
ин те грал ни ре ги стар хе ми ка -
ли ја, ко ја ће, пре ма ми шље -
њу струч ња ка, знат но по јед -
но ста ви ти и по јеф ти ни ти ад -
ми ни стра тив не про це ду ре у
хе миј ској ин ду стри ји, зва нич -
но је до ступ на од 1. ја ну а ра,
а за би о цид не про из во де, ка -
ко ка жу над ле жни у Ми ни -
стар ству за шти те жи вот не сре -
ди не, би ће ак ти ви ра на у мар -
ту сле де ће го ди не.

Др жа ва твр ди да су упис
хе ми ка ли ја у ре ги стар и про -
мет на тр жи шту Ре пу бли ке
Ср би је под стро гом кон тро -
лом и над ле жни ис ти чу да је
по о штре на кон тро ла оправ -
да на јер се на тај на чин спре -
ча ва ју мал вер за ци је од но сно
спре ча ва се да се на тр жи шту
на ђу про из во ди ко ји мо гу да
угро зе здра вље ста нов ни штва.
Ми ни стар ство ис ти че да је
до са да шњи по сао ре ги стра -
ци је по јед но ста вљен и убр -
зан. Обим на до ку мен та ци ја
ко ју око 3.300 при вред них су -
бје ка та сва ке го ди не до ста -
вља ре сор ном ми ни стар ству
на об ра ду и одо бре ње за про -
мет на тр жи шту Ср би је са да
ће се на ла зи ти на јед ном ме -
сту. Пре ко но вог е-пор та ла
при вред ни су бјек ти мо гу са -
ми ди рект но да по пу ња ва ју

ре ги стар хе ми ка ли ја и да до -
си јее елек трон ским пу тем до -
ста вља ју Ми ни стар ству. Но -
ви си стем омо гу ћа ва не у по -
ре ди во бр жу об ра ду по да та -
ка и по сто ја ће дво стру ка про -
ве ра хе ми ка ли ја ко је из ла зе
на тр жи ште. До са да су про -
ве ру оба вља ли ад ми ни стра -
ци ја Ми ни стар ства и са вет -
ник за хе ми ка ли је, а од 1. ја -
ну а ра сам си стем по ре ди ће
хе ми ка ли је с по да ци ма ЕУ и
ди рект но ука зи ва ти на евен -
ту ал ност да не ка хе ми ка ли ја
са др жи опа сна свој ства. С дру -
ге стра не, по себ не над ле жне
слу жбе и струч на удру же ња
има ће лак и брз при ступ ин -
фор ма ци ја ма и до ку мен та -
ци ји о до зво ла ма, суп стан ца -
ма ко је иза зи ва ју за бри ну тост
и дру гим. Да би при вред ни
су бјек ти и са вет ни ци за хе -
ми ка ли је би ли у мо гућ но сти
да при сту пе e-пор та лу, нео п -
ход но је да прет ход но бу ду
ре ги стро ва ни.

Плат фор ма за до ста вља ње
по да та ка о хе ми ка ли ја ма у
Ре ги стар хе ми ка ли ја (пор тал
е-ИРХ) кре и ра на је у окви ру
про јек та „Упра вља ње ри зи -
ком од хе ми ка ли ја у Ре пу -
бли ци Ср би ји”, ко ји фи нан -
си ра Швед ска аген ци ја за раз -
вој и са рад њу.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 18. јануар 2019.
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НО ВА ЕЛЕК ТРОН СКА ПЛАТ ФОР МА

Бр же и јед но став ни је

У ЈЕ КУ ПРИ ПРЕ МА ПРЕ ГО ВО РА СА ЕУ

По глед на на ци о нал ну стра те шку еко ло шку про це ну

ГО ДИ ШЊА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА 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 ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

НА СТА ВАК УЛА ГА ЊА У ВАС ПИ ТА ЊЕ 
И ОБРА ЗО ВА ЊЕ ВОЈ ВО ЂА НА

Дру штво за за шти ту и про у -
ча ва ње пти ца Ср би је до 30.
ја ну а ра спро во ди тра ди ци о -
нал ни зим ски по пис пти ца
во де них ста ни шта. Ви ше од
150 во лон те ра-по пи си ва ча,
ме ђу ко ји ма су и на ши су гра -
ђа ни, оби ћи ће ре ке, је зе ра,
ба ре, риб ња ке, ка на ле и слич -
на во де на ста ни шта у по тра -
зи за пти ца ма.

У на ред не две не де ље ор -
ни то ло зи и љу би те љи пти ца
ло ци ра ће и пре бро ја ће ди -
вље пат ке, гу ске, ла бу до ве,
бар ске ко ке, ждра ло ве, ча -
пље, рон це, гњур це, кор мо -
ра не, га ле бо ве, шљу ке и број -
не дру ге вр сте ди вљих пти ца
ко је жи ве уз во де на ста ни -
шта. Пре ма ре чи ма ор га ни -
за то ра овог ам би ци о зног по -
сла, циљ ово го ди шњег зим -
ског по пи са пти ца је оби ла -
зак це ло куп них то ко ва на -
ших нај ве ћих ре ка, по пут Ду -
на ва, Са ве, Ти се, За пад не Мо -
ра ве и Дри не. Пре бро ја ва ње
пти ца на Ду на ву, као и ра ни -
јих го ди на, ра ди ће се с во де
и с коп на и то је, пре ма ре -
чи ма струч ња ка, нај ве ћи иза -
зов. Пти це мо чва ри це по ста -
ју све угро же ни је ши ром све -
та, пр вен стве но због гу бит ка
ста ни шта, а исти слу чај је и
код нас. Не дав но, због нео д -
го вор ног по на ша ња љу ди,
услед ве ли ког по жа ра ко ји је
из био на обо ду Цар ске ба ре,
уни штен је ве ли ки про стор
на ко ме жи ве рет ке вр сте пти -
ца. Спа љи ва ње њи ва у је сен
умно го ме до при но си то ме да
мно ге вр сте бе же из сво јих

при род них ста ни шта, услед
че га се на ру ша ва при род на
рав но те жа. Сто га је ово го ди -
шњи по пис ве о ма ва жан, јер
ће се упо ре ђи ва њем с бро јем
пти ца из про шло го ди шњег
по пи си ва ња до би ти ја сна

слика о ста ту су по пу ла ци ја и
угро же но сти по је ди них вр -
ста. На кон то га, у са рад њи с
др жав ним ин сти ту ци ја ма, би -
ће до не те од ре ђе не ме ре ко -
је тре ба да до при не су очу ва -
њу и за шти ти птич јег фон да
у Ср би ји.

Да под се ти мо, по пис пти -
ца се спро во ди у Ср би ји од
1982. го ди не. По ред еви ден -
ти ра ња вр ста и број но сти уо -
че них пти ца, ис тра жи ва чи ће
бе ле жи ти и слу ча је ве кри во -
ло ва, ста ње еко си сте ма, оба -
ла и шу ма у при о ба љу ре ка и
ди вље де по ни је. Сви по да ци
о за бе ле же ним и из бро ја ним
пти ца ма у Ср би ји би ће про -
сле ђе ни у свет ску ба зу по да -
та ка, у Би ро за ис тра жи ва ње
во де них пти ца ко ји се на ла -
зи у Хо лан ди ји. До са да је на
зим ском по пи су у Ср би ји за -
бе ле же но пре ко 90 вр ста пти -
ца во де них ста ни шта, а про -
це њу је се да у на шој зе мљи
зи му је око 400.000 је дин ки.

АК ЦИ ЈА ЉУ БИ ТЕ ЉА ПТИ ЦА

По пис угро же них вр ста

финан си ра ти и про гра ме ко ји
тре ба да уна пре де ква ли тет
обра зо ва ња у пред школ ским
уста но ва ма. Ујед но, под се тио
је јав ност на про грам „Се кре -
та ри јат бли жи школ ским клу -
па ма”, ко ји об у хва та по се те по -
кра јин ских слу жбе ни ка вас пит -
но-обра зов ним уста но ва ма на
те ри то ри ји Вој во ди не, и на ја -
вио да ће Се кре та ри јат на ста -
ви ти да кон так ти ра с вас пит -
но-обра зов ним уста но ва ма на
ова кав на чин и у 2019. го ди ни.

– Про шле го ди не смо по се -
ти ли укуп но 548 основ них и
сред њих шко ла, пред школ ских
уста но ва и до мо ва уче ни ка. До
овог про јек та по је ди не уста но -
ве ни је ни ко од над ле жних об -
и шао ви ше од пе де сет го ди на.
Циљ је да се не по сред но упо -
зна мо са ак ту ел ним про бле ми -
ма сва ке уста но ве по је ди нач -
но, да их ре ши мо уко ли ко је
то мо гу ће на ли цу ме ста, али и
да ис кон тро ли ше мо да ли се
но вац ко ји су до би ли пу тем
кон кур са тро ши на аде ква тан
на чин. Све про бле ме ко је смо
уо чи ли при ли ком оби ла за ка, а
ни смо ус пе ли да пре ва зи ђе мо,
на сто ја ће мо да ре ши мо у теку -

ћој го ди ни, та ко што ће мо
офор ми ти ти мо ве за по моћ и
по др шку – ре као је Њи лаш.

Над ле жни у По кра ји ни уо -
чи ли су ве ли ки број про бле ма
с ко ји ма се су сре ћу вас пит но-
обра зов не уста но ве у Вој во ди -
ни, а ме ђу њи ма се из два ја ју
не ре ше ни имо вин ско-прав ни
од но си, за ста ре лост опре ме и
ин фра струк ту ре, не до ста так
струч ног ка дра, као и од су ство
уџ бе ни ка на је зи ци ма на ци о -
нал них за јед ни ца.

Но ве ли цен це
По ред то га, на те ри то ри ји АП
Вој во ди не спро во ди се по сту -
пак ди ги та ли за ци је у основ -
ним и сред њим шко ла ма, а же -
ља Се кре та ри ја та је да ђа ци ма
омо гу ћи да се ди ги тал но опи -
сме не. На и ме, 52 вој во ђан ске
шко ле има ју при ступ „Мај кро -
соф то вој” плат фор ми „Office
365 Education”, та ко да је 2.500
про фе со ра до би ло ли цен це, а
око 30.000 ђа ка би ће у при ли -
ци да на у чи ка ко да ко ри сти
ову ве о ма ин те ре сант ну и ко -
ри сну плат фор му.

У над ле жном по кра јин ском
се кре та ри ја ту ис ти чу да се међу

зна чај ни јим про шло го ди шњим
по стиг ну ћи ма из два ја и то што
је ко нач но по чео по сту пак ли -
цен ци ра ња ди рек то ра вас пит -
но-обра зов них уста но ва. Пре -
ма ва же ћем за ко ну о осно ва ма
си сте ма обра зо ва ња и вас пи та -
ња, са да шњи ди рек то ри и кан -
ди да ти за ди рек то ре ду жни су
да има ју по ло жен овај ис пит.
Има ју ћи у ви ду то што на те ри -
то ри ји АП Вој во ди не има ви ше
од 500 уста но ва обра зо ва ња, Се -
кре та ри јат је дао рок од две го -
ди не за сти ца ње нео п ход не ли -
цен це. Овај ис пит одр жан је пр -
ви пут у де цем бар ском ис пит -
ном ро ку, ка да је од укуп но је -
да на ест кан ди да та ис пи те по -
ло жи ло њих се дам.

Ка да је реч о на ци о нал ним
за јед ни ца ма, Се кре та ри јат пла -
ни ра да и у 2019. го ди ни на -
ста ви ула га ња у раз вој мул ти -
кул ту ра ли зма и ме ђу на ци о нал -
не то ле ран ци је у Вој во ди ни. За
на ци о нал не са ве те про шле го -
ди не је из дво је но ше зде сет ми -
ли о на ди на ра, а за 694 про јек -
та из обла сти оства ри ва ња ма -
њин ских пра ва укуп но је из -
дво је но пе де сет се дам ми ли о -
на ди на ра.

Не дав но је јав но сти пред ста -
вље на сту ди ја „Стра те шка про -
це на ути ца ја за на ци о нал ни
план за сма ње не еми си ја”, у
ко јој су де фи ни са на еко ло шки
нај у гро же ни ја под руч ја у Ре -
пу бли ци Ср би ји. По ред Бо ра,
Ла за рев ца, Обре нов ца, Ко стол -
ца, Шап ца, Кру шев ца, Сме де -
ре ва, Бе о гра да итд., на цр ну
ли сту је ста вље на и на ша ло -
кал на сре ди на. Раз лог: хе миј -
ско-пе тро хе миј ски ком плекс у
ју жној ин ду стриј ској зо ни.

За ни мљи во је да се осим ра -
фи не риј ског ком плек са ниг де
у сту ди ји не по ја вљу ју по да ци
о штет ном деј ству ра да по го на
„Пе тро хе ми је” и „Азо та ре”. У
Пан че ву је нај ве ћи за га ђи вач
са мо „Енер га на ’РА ФИ НЕ РИ -
ЈА’, сме ште на у бло ку де вет
РНП-а, ко ја слу жи за снаб де -
ва ње про це сних и ван про це -
сних по стро је ња Ра фи не ри је
(елек трич ном енер ги јом, тех -
но ло шком па ром, рас хлад ном,
на пој ном и хе миј ски при пре -
мље ном и на пој ном ко тлов -
ском во дом)”. Ка ко пи ше у овом
до ку мен ту, то по стро је ње еми -
ту је опа сне и за га ђу ју ће ма те -
ри је и ути че на ста ње жи вот не
сре ди не. То по твр ђу ју по да ци

ме ре ња еми си ја опа сних и за -
га ђу ју ћих ма те ри ја при ку пље -
ни с кон ти ну ал них ме ра ча ко -
ји се на ла зе у Вој ло ви ци и Стар -
че ву. Ау то ри сту ди је твр де да
су ова мер на ме ста нај бли жа
Ра фи не ри ји наф те Пан че во.

Пре ма овој сту ди ји, на мер -
ној ста ни ци Стар че во ин ста -
ли са на је опре ма за ме ре ње
сум пор-ди ок си да, азот них ок -
си да, амо ни ја ка, BTX-а (бен -
зен, то лу ен, кси лен), угљен-мо -
нок си да, озо на и су спен до ва -
них че сти ца РМ-10. На мер -
ном ме сту Вој ло ви ца вр ше се
узор ко ва ња сум пор-ди ок си да,
ВТХ-а (бен зен, то лу ен, кси лен)
и то тал ног ре ду ко ва ног сум по -
ра (ТRS). И то је све о уче шћу
ин ду стри је у ло шем ква ли те ту
пан че вач ког ва зду ха.

По том се да је ана ли за о не -
га тив ном ути ца ју от пад них во -
да на жи вот ну сре ди ну на ше
ло кал не за јед ни це. Ка ко сто ји
у сту ди ји, „уну тар са мог ком -
плек са Ра фи не ри је наф те Пан -
че во по сто ји мре жа са ни тар не
во де, при кљу че на на ма ги страл -
ни град ски во до вод. Про сеч на
по тро шња са ни тар не во де из -
но си 35 куб них ме та ра на сат.
У си сте му Ра фи не ри је по ред
са ни тар не по сто је још и си сте -
ми про це сне, рас хлад не и про -
тив по жар не во де, за ко је се ко -
ри сти во да са ду нав ског во до -
за хва та. Во де се пре пум па ва ју
из Ду на ва до ком плек са Ра фи -
не ри је, где се за тим та ло же и

хе миј ски тре ти ра ју до од ре ђе -
ног сте пе на, а за тим ди стри бу -
и ра ју у на ве де не си сте ме. За
ове по тре бе се пре ко црп не ста -
ни це пре у зи ма око 600–800 ку -
би ка ду нав ске во де за је дан сат”.

Ли ца ко ја су ура ди ла сту ди ју
као ве ли ки еко ло шки про блем
ви де то што у „Вој ло ви ци још
увек ни је из гра ђе на град ска фе -
кал на ка на ли за ци ја на ко ју би
се мо гао при кљу чи ти ка на ли -
за ци о ни си стем Ра фи не ри је.
Сто га се „упо тре бље не са ни тар -
не во де при ку пља ју и пре ко
лифт ста ни ца по ти ску ју ко лек -
тор ским це ви ма на пред трет -
ман у ем шир ја му (са бир на ја -
ма), а за тим пре пум па ва ју у би -
стрик, ода кле се за јед но са ат -
мос фер ским во да ма ша љу по -
ти сним це во во дом у ’Азо та рин’
ка нал” – сто ји у „Стра те шкој
про це ни ути ца ја за на ци о нал -
ни план за сма ње ње еми си ја”.

По том струч ња ци об ја шња -
ва ју да се за у ље не про це сне во -
де ис пу шта ју у уљ ну ка на ли за -
ци ју, а за тим се пре ко лифт
ста ни ца пре пум па ва ју у АПИ
се па ра тор на при мар ну об ра -
ду. По том из АПИ се па ра то ра
тре ти ра на от пад на во да по ти -
сним це во во дом од ла зи у „Пе -
тро хе ми ју” на се кун дар ну об -
ра ду у по стро је њу за пре чи -
шћа ва ње. На кра ју кон ста ту ју
да се и ове во де упу шта ју у
„Азо та рин” ка нал, с том раз -
ли ком што са да не не на во де
да ли је то про блем или не.

Ка да је реч о под зем ним во да -
ма, на осно ву ре зул та та ис пи -
ти ва ња узо ра ка под зем них во -
да из 12 пи је зо ме та ра ло ци ра -
них на про сто ру ју жно од ин -
ду стриј ске зо не то ком 2017. го -
ди не кон ста то ва но је по ве ћа -
но при су ство ар се на на ве ћи -
ни ло ка ци ја.

Све у све му, са ма сту ди ја је
по вр шна и не да је ја сну сли ку
о ствар ном ста њу. За ни мљи во
је да је на осно ву ње ура ђен ве -
о ма ва жан еко ло шки стра те -
шки до ку мент На ци о нал ни
план за сма ње ње еми си је. Ове
две ве о ма зна чај не сту ди је ја -
сно по ка зу ју да се код нас озби -
љан по сао и да ље ра ди ве о ма
тра ља во и не струч но.

Сти че се ути сак да су струч -
ња ци Ин сти ту та за ар хи тек ту -
ру и ур ба ни зам Ср би је и Ма -
шин ског фа кул те та у Бе о гра ду
при ку пи ли не ка кве по дат ке ме -
ре ња и за по тре бе Ми ни стар -
ства жи вот не сре ди не ура ди ли
ову сту ди ју, а да при том ни су
кон сул то ва ли ни над ле жне у
ју жној ин ду стриј ској зо ни ни
ло кал ни Се кре та ри јат за за -
шти ту жи вот не сре ди не.

Ми ни стар ство је на ја ви ло да
ће кра јем го ди не по че ти пре -
го во ри са ЕУ у обла сти за шти -
те жи вот не сре ди не. На да мо
се да пре го ва рач ки тим има
бо љу сли ку о ствар ном ста њу
жи вот не сре ди не, јер нас у су -
прот ном че ка ве ли ка еко ло шка
бла ма жа.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ша ке су, као и ли це, нај и -
зло же ни је не га тив ним спољ -
ним ути ца ји ма, али и по гле -
ди ма. Ко жа на том де лу те ла
је си ро ма шна лој ним жле -
зда ма и при род ним ма сно -
ћа ма, та ко да је по треб на по -
себ на не га и за шти та ка ко би
ша ке одр жа ле гип кост и здрав
и леп из глед.

Зи ми се си ту а ци ја по гор -
ша ва услед стал не из ло же но -
сти ни ским тем пе ра ту ра ма,
вла зи, ве тру, као и гре ја њу у
ста но ви ма. То пле ру ка ви це
су нео п ход не ка да из ла зи мо
на по ље ка ко би смо бар тај
пр ви удар хлад но ће убла жи -
ли. На шим ру ка ма не по го -
ду је ни стал на из ло же ност ја -
ким хе ми ка ли ја ма, абра зи -
ви ма и агре сив ним сред стви -
ма за хи ги је ну. Хе ми ка ли је
укла ња ју при род не ма сно ће
с по вр ши не ко же, то јест филм

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

Ка ко не го ва ти 
ру ке зи ми

Инат

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци за те сто: 350 г бра -

шна, два ја је та, ма ло со ли и око

1,5 дл во де.

На дев: 400 г мле ве ног ме са,

ве ћа гла ви ца цр ног лу ка, јед на

шар га ре па, со, би бер, је дан

лист ло во ра, гран чи ца ру зма ри -

на, две-три ка ши ке кон зер ви са -

ног па ра дај за и је дан де ци ли тар цр ног ви на.

Бе ша мел умак: 60 г ма сла ца, две пу не ка ши ке бра шна, 6-7 дл

мле ка, рав на ка ши чи ца со ли, ма ло на ри ба ног му скат ног ора шчи ћа

и 60 г на ри ба ног пар ме за на.

При пре ма: Од бра шна, ја ја, со ли и ма ло во де за ме си те те сто као

за ре зан це. Оста ви те да се од мо ри де се так ми ну та, а за тим тан ко

раз виј те ко ру ве ли чи не 40 x 50 цм и точ ки ћем или оштрим но жем

исе ци те на пра во у га о ни ке. Те сто се мо же још ма ло про су ши ти на

сто лу док при пре ма те на дев.

На ма ло уља про пр жи те сит но сец ка ни цр ни лук и шар га ре пу

исец ка ну на коц ки це. До дај те за тим мле ве но ме со и за чи не, по со -

ли те и по би бе ри те по уку су, па дин стај те док теч ност не ис па ри. На

кра ју до дај те две-три ка ши ке пе ла та (мо же и ви ше по же љи) и ма -

ло цр ног ви на, па све за јед но ку вај те још не ко ли ко ми ну та.

При пре ми те бе ша мел та ко што ће те на ти хој тем пе ра ту ри ото пи -

ти ма слац и до да ти бра шно, па крат ко про пр жи ти. Си пај те ма ло

хлад ног мле ка и не пре ста но ме шај те све док не до би је те фи ни умак.

До дај те со и ма ло на ри ба ног му скат ног ора шчи ћа, па ку вај те још не -

ко ли ко ми ну та. На кра ју ста ви те и на ри ба ни пар ме зан или не ки дру -

ги сир ко ји ће се фи но рас то пи ти.

Те сто за ла за ње ку вај те у сла ној во ди, спу штај те по не ко ли ко ли -

сти ћа и из ва ди те их по сле 4-5 ми ну та. Од мах ре ђај те у плех за пе -

че ње: ред те ста, па за тим ред фи ла, а пре ко ме са си пај те не ко ли ко

ка ши ка бе ша ме ла. Ни је по треб но мно го бе ша ме ла по што је те сто

већ прет ход но ску ва но и ме ка но. По сту пак по на вљај те док не по тро -

ши те сав ма те ри јал. Не ка на кра ју бу де са мо те сто, ко је ће те пре ли -

ти пре о ста лим бе ша ме лом. Мо же те на ри ба ти још ма ло си ра од го ре

ако вам оста не.

Пе ци те у рер ни на 200 сте пе ни око 30 ми ну та док се све ле по не

за ру ме ни. Исе ци те на коц ке и по слу жи те док је фи но то пло.

На по ме на: Кад по ре ђа те све сло је ве за ла за ње, мо же те их та ко

за мр зну ти. Плех прет ход но об ло жи те алу ми ни јум ском фо ли јом, па

кад се ла за ње стег ну, са мо из ва ди те за јед но с фо ли јом и чу вај те у

за мр зи ва чу до упо тре бе. Пред ру чак ла за ње са мо ста ви те по но во у

плех и крат ко за пе ци те у рер ни.

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

За пе че не ла за ње

ко ји има за штит ну уло гу. Ру -
ке ће вам би ти ве о ма за хвал -
не ако ко ри сти те за штит не
ру ка ви це док пе ре те су ђе или
ри ба те ку па ти ло.

Че сто ква ше ње, по себ но
вру ћом во дом, не га тив но ути -
че на ко жу ру ку, јер до ла зи
до ис па ра ва ња во де с ње не
по вр ши не и са мим тим до
де хи дра та ци је. Та да ру ке по -
ста ју хра па ве, ко жа је осе -
тљи ви ја и че сто пу ца. Исти
ефе кат има ју и сред ства за
пра ње, јер су углав ном ве о ма
агре сив на. Ка ко би се сви ови
про бле ми ре ши ли, тре ба ре -
дов но ко ри сти ти кре му за ру -
ке. Би рај те ону ко ја спре ча ва
ису ши ва ње и ујед но до бро хи -
дри ра ко жу. Нај бо љи ефе кат
да ју кре ме на пра вље не на ба -
зи ши бу те ра, пче ли њег во -
ска, ма сли но вог, аво ка до вог
и ко ко со вог уља, ало ја ве ре,
хи ја лу рон ске ки се ли не и ви -
та ми на. Ма жи те ру ке че сто,
а по го то во ка да иде те на спа -
ва ње. Та да не ште ди те на кре -
ми. Би ло би до бро да ста ви те
и тан ке па муч не ру ка ви це и
да та ко пре спа ва те.

Јед ном не дељ но на пра ви те
пи линг од ма ло ме да, круп не
со ли и ко ко со вог уља. Та ко
ће те укло ни ти мр тве ће ли је
ко же и учи ни ће те је мек шом,
а са стој ци кре ме ће лак ше
про дре ти у ко жу. Па ра фин -
ско па ко ва ње ру ку мо же те ура -
ди ти у ко зме тич ком са ло ну и
та ко по мо ћи ру ка ма да бу ду
леп ше, здра ви је и мла ђе.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, хај де да при зна -
мо се би ко ли ко пу та смо твр -
до гла во на ста ви ли да се др -
жи мо свог ми шље ња, ста ва
или од лу ке иа ко су се окол -
но сти про ме ни ле и очи глед -
но је да смо по гре ши ли. Ко -
ли ко смо, од ко зна ко је ге -
не ра ци је уна зад, на сле ди ли
уве ре ње да је инат ствар ге -
не ти ке, да смо та кав на род,
да је нај бо љи на чин да се ис -
ка же от пор пре ма не ко ме или
не че му – твр до гла вост.

Иа ко по ста је очи глед но да
по вре ђу је мо осо бе ко је во ли -
мо, упр кос емо тив ној пу ко -
ти ни ко ја по ста је све ду бља
из ме ђу ду ша ко је су раз у ме -
ва ле са мо је зик љу ба ви, на -
ста вља мо да се ина ти мо и то -
не мо све ви ше у сво је жи вот -
но бла то гор чи не, стра ха и
озло је ђе но сти. Ве о ма успе -
шно пра ви мо зид око се бе
угра ђу ју ћи у ње га хлад но ћу
бе са и по вре ђе но сти. Са да нам
се од тог истог емо тив ног зи -
да од би ја све што ми сли мо и
осе ћа мо и по вре ђу је мо се све
ви ше отров ним стре ли ца ма
соп стве них ми сли.

Љу бав је нај ја ча по кре тач -
ка си ла у жи во ту, али се по -
вла чи пред на па дом отров -
них ми сли ко ји ма упра вља
инат. Гу бе ћи по сте пе но емо -
тив ну за шти ту, оста је мо ого -
ље ни, на уда ру хлад них ве -
тро ва бе са и огор че но сти. На -
ста је од лич на кли ма за ја ча -
ње ина та, ко ји са да мо же још
ви ше да овла да ра зу мом, пра -
ве ћи на тај на чин не пре мо -
сти ве ле де не пре пре ке та мо
где су би ли па жљи во и нежно

гра ђе ни мо сто ви љу ба ви и за -
хвал но сти.

На сре ћу, као нај ја ча си ла
ко ја вла да на шим уни вер зу -
мом, и ка да је па жљи во не го -
ва на, љу бав се не по вла чи тек
та ко. Јед но став но не до зво ља -
ва мо да у се би пре по зна мо
ни је дан дру ги осе ћај осим по -
вре ђе но сти. Гор чи на ина та по -
ја ча ва осе ћај ту ге и она па да
као оклоп пре ко све га што смо
до ју че гле да ли очи ма љубави.

Не по сто је по ма га ла спо -
ља ко ја би нам омо гу ћи ла да
из би стри мо вид и са гле да мо
ште ту на пра вље ну пу сто ше -
њем ра за ра ју ћег ина та. По -
ста је мо све до ци уру ша ва ња
вред но сти за ко је смо би ли
си гур ни да су ве чи те и да
оста ју и ка да нас ви ше не бу -
де. Ако је не што под ле гло и
не ста ло под на ле ти ма пр ко -
сног бе са, ни је ни би ло гра -
ђе но на те ме љи ма љу ба ви.
Уру ша ва ње соп стве них илу -
зи ја је нај бо ља ствар ко ја мо -
же да се до го ди у тре нут ку
ка да пре по зна мо отров ина -
та и по же ли мо да га из ба ци -
мо из се бе. Олуј ни ве тар по -
вре ђе но сти је, упр кос ру ши -
лач кој на ме ри, на пра вио ве -
ли ко спре ма ње ду ше, чи сте -
ћи је од емо тив ног ђу бре та
ко је се кри ло иза љу ба ви.

Је ди ни пра ви лек и про -
тив о тров ина ту је инат, али
онај ко ји по кре ће мо са ми из
ду би не на шег би ћа, ка да про -
на ђе мо ону скри ве ну искру
љу ба ви ко ја нам је да та ро -
ђе њем као дар на шој је дин -
стве но сти. Ка да ре ши мо да
је до ста пу сто ше ња, да жи -
вот у гр чу ни је на ша пра ва
при ро да, спрем ни смо да по -
кре не мо љу бав ко ја ће осна -
же на рас тво ри ти отров ина -
та пре тва ра ју ћи га са мо у го -
рак укус, ка кав има бу ђе ње
по сле ко шмар ног сна на ле -
жа ју соп стве них илу зи ја.

Пре пу шта ње ина ту или љу -
ба ви – од лу ка је, као и увек,
на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Ту жни по не де љак
„осе ти се” у це лом
све ту

Ка ко да иза ђе мо на
крај с не га тив ним
емо ци ја ма

Због че га нам 
но во го ди шње од лу ке
про па да ју

Тре ћи по не де љак у ја ну а ру зва -
нич но је про гла шен за нај де -
пре сив ни ји дан у го ди ни. У све -
ту је по знат и под на зи ви ма
„пла ви по не де љак” или „ту жни
по не де љак”, а овај не слав ни ста -
тус сте као је из ви ше раз ло га.

Ово је, на и ме, до ба го ди не
ка да је пра знич на еу фо ри ја ко -
нач но утих ну ла и по но во смо
се вра ти ли у ре ал ност, где су
нас, из ме ђу оста лог, до че ка ли
нов ча ни ци ис пра жње ни то ком
не де ља сла вља, ви шак ки ло -
гра ма, здрав стве не те го бе, по -
вра так на по сао, за вр ше так зим -
ског рас пу ста, нео чи шће ни тро -
то а ри, бљу зга ви ца, хлад но ћа и
не пла ће ни ра чу ни. Ус пут смо
већ сти гли и да пре кр ши мо не -
ку од сво јих но во го ди шњих од -
лу ка, па нас је то до дат но оне -
спо ко ји ло.

И то ће про ћи
Све ово чи ни нас вр ло нер во -
зни ма, што оте жа ва ко му ни ка -
ци ју с дру ги ма и ства ра нам
до дат ну тен зи ју и про бле ме. Из
та квог ста ња све сти ни шта ни -
је лак ше не го сми сли ти још не -
ки про блем и про на ћи не што
ло ше чак и у до брим ства ри ма.

ПРЕ ГУ РАЈ ТЕ ЈА НУ АР УЗ СА ВЕ ТЕ ПСИ ХО ТЕ РА ПЕ У ТА

ЗА ШТО НАС ПО ЧЕ ТАК ГО ДИ НЕ 
БА ЦА У ДЕ ПРЕ СИ ЈУ
се од љу ди оче ку је да су на -
сме ја ни, срећ ни, да за бо ра ве
на про бле ме, што вр ло че сто
има кон тра е фе кат, те иза зи ва
не мир и тен зи ју. На и ме, пра -
зни ци су вре ме ка да је це ла
по ро ди ца на оку пу, ка да су -
ми ра мо сво је ре зул та те, успе -
хе и не у спе хе, с на дом у бо ља
ре ше ња, те ла ко мо гу иза ћи
на ви де ло про бле ми ко ји су
за не ма ри ва ни и гу ра ни под
те пих. Сто га у број ним по ро -
ди ца ма баш у вре ме пра знич -
не еу фо ри је из ме ђу по је ди них
чла но ва се ва ју вар ни це и до
не ба на ра ста тен зи ја у ме ђу -
соб ним од но си ма – ка же Ја -
дран ка Гру ји чић Ђу рић.

Она под се ћа и на још јед ну
ка те го ри ју љу ди ко јој пра зни -
ци те шко па да ју, а то су осо бе

ко је не ма ју с ким да про ве ду
те ве се ле да не – оне ко је не ма -
ју емо тив не парт не ре, при ја те -
ље или чи ја је по ро ди ца да ле -
ко. Те осо бе се, твр ди на ша са -
го вор ни ца, то ком ових сла вље -
нич ких да на осе ћа ју де пре сив -
но, јер су ус кра ће не за она за -
до вољ ства ко ја пру жа ју за јед -
ни ца, дру же ња и хар мо ни ја то -
плог до ма.

– Пре ма не ким ис тра жи ва -
њи ма, чак 30 од сто љу ди, од -
но сно ско ро тре ћи на по пу ла -
ци је, осе ћа се из гу бље но, не -
ис пу ње но и не срећ но то ком
или на кон пра зни ка. Ипак, до -
бра вест је да пра знич на де -
пре си ја не тра је ду го. Као што
нео сет но до ђе, исто та ко, у нај -
ве ћем бро ју слу ча је ва, ре ла тив -
но бр зо и ла ко про ђе. Ме ђу -
тим, ако по тра је ду же вре ме и
не је ња ва иа ко су пра зни ци уве -
ли ко про шли, осо ба би се мо -
ра ла обра ти ти за по моћ свом
пси хо ло гу, ко ји јој мо же по -
мо ћи да се су о чи с про бле ми -
ма и про на ђе нај бо ље ре ше ње
– на гла ша ва Ја дран ка Гру ји -
чић Ђу рић.

Бу ди те ре ал ни
Још јед на од си ту а ци ја о ко ју се
го то во сви на по чет ку ја ну а ра
са пле те мо, је сте спро во ђе ње но -
во го ди шњих од лу ка у де ло.

Обич но већ по след њег да на
ста ре го ди не или у пр вим да -
ни ма но ве сед не мо уз ка фу или
чај, за ши љи мо олов ку и кре -
не мо. На ни же мо на пар че ту
па пи ра ра зно ра зне од лу ке и
ци ље ве, же ље и пла но ве: од но -
ве фи гу ре или оста вља ња ци -
га ре та, пре ко до дат не еду ка -
ци је или ви ше ве жба ња, до ма -
ње нер ви ра ња, бо ље ор га ни за -
ци је или ви ше про чи та них књи -
га. А он да се се ти мо да по тра -
жи мо исти тај спи сак од про -
шле го ди не. Нај че шће, на рав -
но, схва ти мо да су оба спи ска
ско ро иден тич на, а да го то во
ни јед ну од про шло го ди шњих
од лу ка ни смо ре а ли зо ва ли или

из гу ра ли до кра ја. Та да се упле -
те мо у за ча ра ни круг са мо оп -
ту жи ва ња, осе ћа ја кри ви це и
не за до вољ ства. Пи та ли смо на -
шу са го вор ни цу за што нам се
ово де ша ва и ка ко да до не се -
мо од лу ке ко је ће мо за и ста и
оства ри ти уме сто да по но во
раз о ча ра мо са ми се бе.

– До ла зак но ве го ди не асо -
ци ра нас на но ве по чет ке, под -
се ћа нас на нео ства ре не же ље
и под сти че на до но ше ње зна -
чај них од лу ка као што су: пре -
ста ћу да пу шим; смр ша ћу; би -
ћу срећ ни ји, здра ви ји и слич -
но. Ипак, че сто нас, го то во не -
при мет но, но во го ди шња еу фо -
ри ја уву че у вр тлог не ре ал них
же ља и оче ки ва ња да ће се не -
што пре ко но ћи про ме ни ти,
што се у ре ал но сти рет ко де -
ша ва. Иа ко је по сто ја ње же ље
да се ква ли тет жи во та уна пре -
ди зна чај но за про ме ну, то је

са мо пр ви ко рак. Да би смо сво -
је од лу ке ре а ли зо ва ли, тре ба
нам мно го ви ше тру да. По -
треб но је по ста ви ти ре ал не, ја -
сне и спе ци фич не ци ље ве, раз -
ло жи ти циљ на јед но став ни је
за дат ке, на пра ви ти стра те ги ју
и пра ти ти ток ре а ли за ци је. Бит -
но је да се бе зна мо да мо ти ви -
ше мо ка да осе ти мо да по су -
ста је мо и ни смо за до вољ ни ис -
хо дом, као и да се на гра ди мо
сва ки пут ка да успе шно ре а -
ли зу је мо и нај јед но став ни ји
за да так ко ји нас је до вео ко -
рак бли же ци љу – ис ти че Ја -
дран ка Гру ји чић Ђу рић.

Она до да је да за до но ше ње
од лу ка или оства ри ва ње же ља
не мо ра мо че ка ти но ву го ди ну
или по не де љак. Уме сто то га,
не ка сва ки но ви дан за нас бу -
де но ва мо гућ ност за про ме ну,
јер про ме не за пра во и за ви се
ис кљу чи во од нас са мих.

На кон пе ри о да 
сла вље нич ког рас по -
ло же ња, ка да је све
пр шта ло од ле пих 
же ља, шљо ки ца и 
ва тро ме та, сле ди, 
че сто не при ја тан, 
по вра так у ре ал ност.

Не бри ни, би ће све у ре ду

Ја дран ка Гру ји чић Ђу рић

Ка жу да се ова гру два на го -
ми ла не не га тив не енер ги је пре -
тва ра у уби тач ну ла ви ну упра -
во тог тре ћег по не дељ ка у го -
ди ни. О то ме да си ту а ци ја ни -
је ни ма ло бе за зле на, све до чи
и дра ма тич но по ве ћан број са -
мо у би ста ва (ко ја су сва ка ко
че шћа у де цем бру и ја ну а ру)
упра во на овај дан. Сад ка да
све ово зна те, тре ба ло би да
одах не те: ни сте је ди ни. У овом
тре нут ку раз у ме вас бар тре -
ћи на пла не те. А има још јед -
на бо ља вест и она гла си: и то
ће про ћи. И то вр ло бр зо, су -
де ћи по ре чи ма на ше са го вор -
ни це Ја дран ке Гру ји чић Ђу -
рић, пси хо ло га и пси хо те ра -
пе у та из удру же ња „Пси хо ге -
не за”. Ко би бо ље од ње знао
ка ко се из ба ви ти из ка на ла у
ко ји смо ових да на ко лек тив -
но упа ли.

– На кон ви ше днев ног сла -
вље нич ког рас по ло же ња, ка -
да је све пр шта ло од ле пих
же ља, на сме ја них ли ца, ср -
дач них че стит ки, шљо ки ца и
ва тро ме та, сле ди по вра так у
ре ал ност и сва ко дне ви цу, ка -
да схва та мо да је све оста ло
ма ње-ви ше исто као што је
би ло, осим што је го ди на но -
ва. Упра во за то ве ли ки број
љу ди се на кон за вр шет ка пра -
зни ка осе ћа не рас по ло же но,
без вољ но и де пре сив но. Ова
осе ћа ња че ста су и пре пра -
зни ка, као и то ком њих, ка да



Ускоро ћете
научити нешто
стварно фан-
тастично – ка-
ко да проме-
ните живот за
само пет се-
кунди. Звучи
немогуће, зар
не? Али није.
Реч је о науци.
И ова књига ће
вам то доказа-
ти. Живот се
мења доноше-
њем оваквих одлука. У ства-
ри, то је једини начин на
који се уопште можете про-
менити.

Ово је истинита прича о
правилу 5 секунди: о каквом
правилу је реч, зашто оно

увек успева и ка-
ко је променило
живот многим
људима широм
света. Ово пра-
вило се лако учи
и његов учинак
је невероватан.
Заправо, оно је
тајна којом се
може променити
апсолутно све.
Чим га научите,
одмах можете
почети да га при-

мењујете. Помоћи ће вам да
живите, волите, радите и го-
ворите с много више само-
поуздања и одважности. Упо-
требите ли га једном, увек
ће бити поред вас кад вам
затреба.

ДРУШТВО
Петак, 18. јануар 2019.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас да ли сте
се ика да за љу би ли на пр ви
по глед. „Пан че вац” и из да -
вач ка ку ћа „Вул кан из да ва -
штво” при пре ми ли су по је -
дан при ме рак књи ге „Јед -
ног да на у де цем бру” Џо зи
Сил вер за два на ша чи та о ца
или чи та тељ ке ко ји су нај -
кре а тив ни је од го во ри ли на
то пи та ње.

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

„Да ми је не ко ре као да ћу
ис пра ћа ти и до че ки ва ти
’Ниш екс прес’ на ре ла ци ји
Пан че во –Ниш већ че ти ри го -
ди не, не бих ве ро ва ла у ту
ча роб ну љу бав на пр ви по -
глед.” 064/9037...

„И на пр ви и на сто пр ви,
кад год про ђем по ред огле -
да ла, то ми се де си. Ши фра:
’Нар ци со ид ни по ре ме ћај’.”
064/3665...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње шта им је нај ви ше обе ле -
жи ло пра зни ке. Они ће осво -
ји ти по је дан при ме рак књи -
ге „Бе о град ски трио” Го ра на
Мар ко ви ћа.

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

„Шпо рет и лон ци.”
064/1792...

„Го ми ла ње ки ло гра ма с ко -
ји ма ћу сад мо ра ти да ви -
дим шта ћу.” 063/1002...

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

Два читаоца који до среде, 23. јануара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта
су по вама ђаволска посла?”, наградићемо по једним при-
мерком књиге „Ђаво и његови анђели” Куртa Флашa. Најза-
нимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Пан-
чевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

Књига описује
библијске почет-
ке и демоноло-
гију коју су цр-
квени оци ис-
ткали у средњем
веку, кобну по-
везаност између
сотоне и сексу-
алности, верова-
ње у ђавола и
прогон вештица.
Курт Флаш нас
води у посету
паклу, посвећу-
је пажњу ђаволовим сарад-
ницима, анђелима зла, и пра-
ти његову историју све до да-
нашњице.

Ђаво се дубоко мешао у
човекову свакодневицу док

му плодови просве-
титељства нису ус-
кратили моћ. А
ипак данас најра-
зличитије црквене,
теолошке, па и
ф у н д а м е н т а л и -
стичке групе нагла-
шавају стварност
његове моћи. Папа
Јован Павле II је
1998. године пре-
радио и обновио
ритуал истеривања
ђавола из 1614.

Флаш у својој историји по-
себно истиче оне мислиоце
који својим делима нису ја-
чали ђаволову моћ, већ су
настојали да га скину с до-
дељеног му трона.

„Ђаво и његови
анђели” Куртa Флашa

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Правило 5 секунди”
Мел Робинс

Два читаоца који до среде, 23. јануара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли
имате правила по којима радите одређене ствари?”, награ-
дићемо по једним примерком књиге „Правило 5 секунди”
Мел Робинс. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у на-
редном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књи-
жари „Вулкан”.

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

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

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Шер пе, лон ци 
и ви шко ви

ЈЕ ЛЕ НА СТАН КО ВИЋ, УСПЕ ШНА ЧЛА НИ ЦА ОРИ ЈЕН ТИ РИНГ КЛУ БА „ОСА”

При ро да, кар та и ком пас опле ме њу ју 
дух, те ло и мо зак

Под деч јим бра ком се под ра -
зу ме ва да је јед но од дво је су -
пру жни ка мла ђе од осам на ест
го ди на. Иа ко је за бра њен ско -
ро сву да, у све ту се го ди шње
скло пи пре ко де сет ми ли о на
та квих бра ко ва. Пре ма ис тра -
жи ва њу УНИ ЦЕФ-а, у Ср би ји
је ова прак са нај при сут ни ја ме -
ђу ром ском по пу ла ци јом, у ко -
јој ви ше од по ло ви не де вој чи -
ца (57 од сто) сту па у брак пре
на вр ше них осам на ест го ди на,
а ско ро јед на пе ти на њих (18
од сто) и пре на вр ше них пет -
на ест го ди на жи во та. Пре пу -
но лет ства 40 од сто де вој чи ца
из ром ских на се ља ро ди де те,
а пет од сто њих и пре на вр ше -
них пет на ест го ди на. Од хи ља -
ду де це у ром ским на се љи ма у
Ср би ји умре њих че тр на е сто -
ро, а труд но ћа пред ста вља во -
де ћи узрок смрт но сти де вој чи -
ца уз ра ста од пет на ест до де -
вет на ест го ди на.

Про блем деч јих бра ко ва ни је
ис кљу чи во ве зан за ром ску по -
пу ла ци ју. Ова прак са при сут -
на је, ма да у мно го ма њој ме -
ри, и у ру рал ним под руч ји ма
ме ђу ни же обра зо ва ним и си -
ро ма шним сло је ви ма дру штва.

На по ри Вла де
Др Сне жа на Ву ко вић, са мо стал -
на са вет ни ца у Ми ни стар ству
про све те, на у ке и тех но ло шког
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, ка -
же да је „с ци љем ре ша ва ња
овог ком плек сног про бле ма
Вла да офор ми ла Ко ор ди на ци -
о но те ло за спро во ђе ње Стра -
те ги је за со ци јал но укљу чи ва -
ње Ро ма и Ром ки ња, чи ме је
омо гу ће на ин те гри са на ак ци ја
раз ли чи тих ре со ра: обра зо ва -
ња, здра вља, со ци јал не за шти -
те и пра во су ђа, ко ји за јед нич -
ким де ло ва њем тре ба да ство -
ре усло ве да се прак са деч јег
бра ка ис ко ре ни”.

Узро ци ове по ја ве су ви ше -
слој ни. По ред си ро ма штва, је -
дан од глав них узро ка је патри -

ДЕЧ ЈИ БРА КО ВИ, КОМ ПЛЕК САН ПРО БЛЕМ

РЕ АЛ НОСТ ОД КО ЈЕ СЕ НЕ СМЕ 
ОКРЕ НУ ТИ ГЛА ВА

Ори јен ти ринг је нов, али ве о -
ма ком плек сан и жи во пи сан
спорт, бу ду ћи да се сво ди на
сна ла же ње у при ро ди, то јест
пре ла же ње од ре ђе ног бро ја кон -
трол них та ча ка на од го ва ра ју -
ћој дис тан ци.

Пан че во има млад прем да
при лич но успе шан клуб под
на зи вом „Оса”, чи ја је јед на од
нај и стак ну ти јих чла ни ца Је ле -
на Стан ко вић. Она је у тек ми -
ну лој го ди ни за у зе ла дру го ме -
сто у ка те го ри ји Ж35.

– Слу чај но сам от кри ла овај
за ни мљи ви спорт 2013. го ди -
не, ка да сам ори јен тир це ви -
де ла у На род ној ба шти, а као
бив шој атле ти чар ки и од бој ка -
ши ци ни је ми би ло пре ви ше
те шко да се при ла го дим. Ве о -
ма ми се до пао тај осе ћај кад
кре неш кроз шу му и поч неш
да тра гаш, што ве ро ват но ак -
ти ви ра не ке за бо ра вље не ин -
стинк те у чо ве ку. Сви де ли су
ми се и љу ди ко ји се ба ве тим
спор том, јер ов де не ма до пин -
га, лак та ња и пре те ра ног про -
фе си о на ли зма; сви са мо же ле
да се ле по про ве ду у при ро ди
и на у че не ке ве шти не – ка же
Је ле на.

Пр ва озбиљ ни ја тр ка би ла јој
је на Ко па о ни ку 2013. го ди не,
где је те рен екс трем но те жак,
с мно го уз бр ди ца и опа сно сти,
па та мо до ла зе да се опро ба ју
так ми ча ри из це лог све та. Спе -
ци фич ност је да са др жи и маг -

јар хал на сре ди на у ко јој су же -
на ма пред о дре ђе не уло ге: у
ром ској за јед ни ци то су уло ге
мај ки и су пру га, а њи хов про -
фе си о нал ни жи вот и по тре ба
за шко ло ва њем не по сто је. Др
Сне жа на Ву ко вић ка же да је
то раз лог због ког је вр ло ва -
жно да се у обла сти обра зо ва -
ња ре а гу је, и до да је:

– У ром ској за јед ни ци обра -
зо ва ње ни је пер ци пи ра но као
ва жно. Оно мо же би ти по жељ -
но, али ни је до вољ но вред но -
ва но, јер ве ћи на при пад ни ка
ром ске за јед ни це не ве ру је да
ће им оно омо гу ћи ти аде ква -
тан ста тус у дру штву. За то је
ва жно да си стем ре а гу је, да ани -
ми ра ло кал не за јед ни це и спро -
во ди афир ма тив не ме ре ко је
омо гу ћа ва ју лак ши при ступ и
оста нак у про це су обра зо ва ња.

Јед на од афир ма тив них ме -
ра ко је Вла да спро во ди, је сте
при о ри тет при ли ком упи са у
пред школ ске уста но ве за де -
цу из осе тљи вих дру штве них
гру па.

– Ово је вр ло ва жна ме ра,
јер де те у пред школ ској уста -

но ви сти че аде ква тан вред но -
сни си стем, из ла зи из за јед ни -
це и ва ку у ма од ре ђе них на чи -
на по на ша ња. Еко ном ска ба -
ри је ра се сма њу је, јер се де ци
да је мо гућ ност да уче, бо је, цр -
та ју, оду у по зо ри ште – ре кла
је др Сне жа на Ву ко вић.

Афир ма тив не ме ре
На осно ву про јек та ин клу зив -
ног пред школ ског обра зо ва ња
ко ји Вла да Ср би је ре а ли зу је уз
по др шку Свет ске бан ке, у на -
ред не че ти ри го ди не би ће отво -
ре но се дам на ест хи ља да но вих
ме ста у уста но ва ма за де цу, а
ло кал не са мо у пра ве до би ће мо -
гућ ност да ра де про јек те по -
др шке ро ди те љи ма из обла сти
со ци ја ле и обра зо ва ња.

Афир ма тив ним ме ра ма олак -
ша не су про це ду ре за упис у
основ ну шко лу. Ви ше ни је нео -
п ход но да ро ди те љи по се ду ју
ва же ћу лич ну до ку мен та ци ју.
Де ца не мо ра ју да про ла зе кроз
си стем ис пи ти ва ња пре по ла -
ска у основ ну шко лу, већ тек
ка да се адап ти ра ју и ка да им
се омо гу ћи те сти ра ње на матер -

њем је зи ку. Као из у зет но зна -
чај но, Сне жа на Ву ко вић на во -
ди рад пе да го шких аси сте на -
та, ко јих тре нут но у Ср би ји има
181, а њи хов број ће ове го ди -
не би ти по ве ћан за још 50 цер -
ти фи ко ва них аси сте на та.

– Пе да го шки аси стен ти ра -
де с де цом, али и с ром ском
за јед ни цом и по ро ди цом. То је
још јед на вр ло ва жна ме ра ко -
ја ути че на сма ње ње бро ја ра -
них бра ко ва. Де те ко је ре дов -
но иде у шко лу, те же ће се од -
лу чи ти на та ко екс тре ман ко -
рак као што су труд но ћа или
уда ја – об ја шња ва др Сне жа на
Ву ко вић.

Као јед ну од ко ри сних бу ду -
ћих ме ра о ко ји ма др жа ва тре -
ба да раз ми шља, она пред ла -
же до но ше ње про то ко ла ко јим
би ин тер сек тор ска по др шка и
са рад ња би ле ја сни је де фи ни -
са не. Са мо стал на са вет ни ца у
Ми ни стар ству под вла чи да би
бо ља са рад ња ме ђу ин сти ту ци -
ја ма омо гу ћи ла још ефи ка сни -
ју ак ци ју у ве зи с ре ша ва њем
про бле ма деч јих бра ко ва.

Б. Па вло вић Си мић

нет не ру де, због че га ком пас
ни је она кав ка кав тре ба да бу -
де и сва ки уче сник мо ра до бро
да раз ми сли ко ли ко му та спра -
ва од сту па од прав ца.

– То ва тре но кр ште ње ни је
би ло нај у спе шни је, јер сам од -
у ста ла, па ми је, због па да са -
мо по у зда ње, би ло те шко да
одем на сле де ћу тр ку. Ипак,
ус пе ла сам да пре бро дим кри -
зу и по сте пе но на у чим ка ко
да укло пим пси хо фи зич ку сна -
гу са сна ла же њем на кар ти,
јер у сва ком тре нут ку мо раш
да знаш где се на ла зиш и на
ма пи и у при ро ди. На кон то -
га сам пра ви ла па у зу због по -
сла, да бих се вра ти ла прет -
про шле го ди не и осво ји ла не -
ке ме да ље, као и про шле, када

је и осно ва на „Оса”. Од клу ба
не оче ку јем ни шта спек та ку -
лар но, јер смо још увек у по -
во ју, али знам да ће то би ти
друк чи је ка да ста не мо на но -
ге. Оду ше вља ва та по ро дич на
ат мос фе ра и ка да се оку пи мо
у На род ној ба шти, о све му се
ла ко до го во ри мо, а дру жи мо
се и при ват но. За сад се са ми
фи нан си ра мо, ку пу је мо па ти -
ке, тре нер ке и оста ло и не ка -
ко се укла па мо око пре во за –
ис ти че ова Пан чев ка.

Би ло је и те шких те ре на, по -
пут ноћ ног ори јен ти рин га 2016.
го ди не, на ко јем је Је ле на осво -
ји ла дру го ме сто, са два и по
са та, и то по мо ћу лам пе; би ла
је јед на од че ти ри ко је су за вр -
ши ле тр ку од њих пет на ест на

стар ту. С дру ге стра не, про шле
го ди не на ста зи у Ре са ви ци би -
ло је мно го сит ног ка ме ња, а
та мо је Је ле на чак и озле ди ла
зглоб, али је упр кос то ме из др -
жа ла. То јој је, на сре ћу, би ла и
је ди на по вре да.

– У ди сци пли ни Ж35 ове го -
ди не сам уче ство ва ла на два -
де се так так ми че ња, а у кон ку -
рен ци ји је би ло че тр де се так
уче сни ка, ме ђу ко ји ма и ле -
ген дар на Ири на Ју хас. Она је
је ди на би ла ис пред ме не, и то
са све га пет на е стак ми ну та раз -
ли ке. Углав ном сам осва ја ла
дру га и тре ћа ме ста, док ми је
у Пан че ву Ири на по бе гла за
са мо пет се кун ди. Опет је нај -
те же би ло на Ко па о ни ку, где
смо све вре ме би ли мо кри од
ки ше, до те ме ре да сам ис па -
ра ва ла на ста зи. По сле сам се
ма ло и раз бо ле ла, али не жа -
лим, јер од овог спор та има не -
у по ре ди во ви ше ко ри сти за ор -
га ни зам не го ште те. Све у све -
му, пла ни рам да и на ред не го -
ди не идем на све ве ли ке тр ке,
ко је су ми ујед но и нај бо љи
тре нин зи, јер има мо про блем
не до стат ка те ре на, бу ду ћи да
су нај бли жи Ава ла и Пе сак –
ис ти че Је ле на.

Не ма сум ње да ће се она још
ду го дру жи ти с кар том и ком -
па сом, јер ова кав на чин бо рав -
ка у при ро ди опле ме њу је и дух
и те ло, али и мо зак.

Ј. Ф.
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Симић

РАЗ ГО ВОР БЕЗ ПО ВО ДА: РАД МИ ЛА ВУ КЕ ЛИЋ, НО ВИ НАР КА

УВЕК ИМА ЉУ БА ВИ КА ДА 
ЈЕ ЧО ВЕК ИСКРЕН

Рад ми ла Ву ке лић је ка ри је ру
за по че ла 1971. го ди не на Ра -
дио Ко ви ну. У Пан че во је до -
шла 1979. го ди не и по ста ла
„пр ви глас Ра дио Пан че ва”. У
пре ко че ти ри де це ни је ду гој
ка ри је ри опро ба ла се у свим
фор ма ма ме диј ског из ра за. Би -
ла је спи кер, но ви нар и уред -
ник на Ра дио Пан че ву, Те ле -
ви зи ји Пан че во, у „Пан чев цу”
и „Пре су”. Хо но рар но је ра ди -
ла за „Ју теф” и ча со пис „Ма -
ма”. Раз го вор с Рад ми лом Ву -
ке лић је као по ток – брз и би -
стар, но шен ње ном не пре су -
шном енер ги јом ко јом од у век
пле ни. Пи та ња ни је по треб но
по ста вља ти, Ра ди но жи вот но и
про фе си о нал но ис ку ство из ви -
ру из сва ке ре че ни це, сва ког
ге ста. Ла ко је во ди ти раз го вор,
али те шко је у јед ном ин тер -
вјуу на ћи ме ста за све оно што
Рад ми ла је сте. Мно го то га ни -
је ре че но, али оно су штин ско
је сте: бу ди мо у слу жби до бра.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко про во ди -
те пен зи о нер ске да не по ште но
за слу же ног од мо ра?

РАД МИ ЛА ВУ КЕ ЛИЋ: Ин -
те ре сант на је ствар да сам до -
шла до за кључ ка да уоп ште не -
мам вре ме на. Пи там се ка ко
сам успе ва ла да по стиг нем све
што сам по сти за ла. И он да за -
кљу чим да је ор га ни зам по пу -
стио, го ди не су сти гле и не мам
ту бр зи ну. Али у стал ној сам
ак ци ји. Ово је пр ва го ди на да
ни сам по слов но ан га жо ва на.
При пре мам се да про чи там
„Злат но ру но” Бо ри сла ва Пе -
ки ћа. С ви дом ко ји сла би, то
ми је ве ли ки иза зов.

• Ко ли ко је би ло те шко иза -
ћи из но ви нар ског по сла и ме -
ди ја, да ли вам не до ста ју?

– Мо рам при зна ти да је по -
сла би ло пре ви ше. Ра ди ти по
се дам на ест, а по не кад и два -
де сет са ти днев но, да бих се
на кон не ко ли ко са ти од мо ра
опет вра ти ла пред ми кро фон
и ка ме ре, би ло је пре те шко.
Ако се то ме до да да та кво за -
ла га ње ни је увек аде кват но це -
ње но, он да то за и ста бу де још
те же. Уме ла сам да во дим про -
грам с крв ним при ти ском 220
са 120. Осе тим да сам ло ше,
али не пре ки дам. Про фе си о -
нал на сам и во дим про грам да -
ље. И ни ко не зна да ми је ло -
ше. Осмех за све, увек. Но ви -
нар ство ми ни је до не ло но вац.
Оно што је нај вред ни је, је су
љу ди ко ји ма сам би ла у при -
ли ци да по мог нем. Ту на рав но
мо рам да на гла сим да то не
бих мо гла да по стиг нем да иза
ме не ни је по сто ја ла по др шка
ин сти ту ци ја: ве ро ва ло се ра ди -
ју, те ле ви зи ји, „Пан чев цу”, па
са мим тим и ме ни. Оно што
ме нај ви ше ис пу ња ва, је сте чи -
ње ни ца да смо ура ди ли мно ге
ху ма ни тар не ак ци је пре ко сва
три ме ди ја. То је за ме не су -
шти на по сла ко јим се ба вим
пре ко че тр де сет го ди на – да
бу де мо у слу жби до бра.

• По че му је спе ци фич на ва -
ша но ви нар ска ка ри је ра?

– Же ле ла сам увек од све га
по ма ло. Ра ди ла сам, ка да је
би ло по треб но, по ли ти ку, али
ма хом здрав ство, со ци ја лу, кул -
ту ру. Увек сам се пот пу но пре -
да ва ла обла сти ко ју ра дим. Ме -
ни ни је би ло те шко и ве о ма
сам во ле ла, иа ко сам већ би ла
у озбиљ ни јим го ди на ма, да
при ка жем љу де ко ји то за слу -
жу ју. Ишла сам код пе ка ра но -
ћу, и то у ју лу, ка да је тем пе -
ра ту ра у пе ка ри пре ко 60 сте -
пе ни. Или, с по ли ци јом бу дем
на те ре ну да бих пре не ла шта
њи хов по сао зна чи и зах те ва.
Же ле ла сам да при ка жем ко -
ли ко ти „обич ни” љу ди да ју се -
бе у на из глед обич ном по слу

ПРИ ЧЕ ИЗ АР ХИ ВА – ЛИ ВИ ЈУС БАЛ НО ЖАН

По лар ни ме две ди
из ба нат ске рав ни це

рати, то је као да ти се отво ри
свет ска ен ци кло пе ди ја. Кроз
овај по сао сам мно го до би ла, у
ду хов ном и ин те лек ту ал ном
сми слу. У на сто ја њу да се раз -
у ме чо век. То нас не ка да не
на у че код ку ће. Ја сам де се то
де те у по ро ди ци и ни је би ло
вре ме на за ме не. Учи ла сам са -
ма. За то ми је увек би ло дра го
ка да у ре дак ци ју до ђу мла ди
љу ди, са же љом да на у че, да
бу ду бо љи. Све што сам зна ла
и уме ла, тру ди ла сам се да им
пре не сем. На мно ге сам и да -
нас вр ло по но сна. Не ка се са -
ми пре по зна ју.

• Си гур но по сто је и не ки мо -
мен ти ко ји су вам те шко па ли.

– Што се по сла ти че, ко ли ко
год да је би ло за да та ка, не мо -
гу да ка жем да ми је не што би -
ло мно го те шко, мо жда га је
са мо би ло пре ви ше за је дан
дан. Али бом бар до ва ње је, ре -
ци мо, би ло муч но. И при ват но
и по слов но. Сви смо ра ди ли у
не мо гу ћим усло ви ма, под си -
ре на ма, с гла вом у тор би ишли
на те рен и увек би ли на ли цу
ме ста. Те шко вре ме. Без об зи -
ра на све, ми смо се и та да ша -
ли ли и ра ди ли. Мо ра ло се та -
ко. И то је ле по та овог по сла.

• Ка да гле да те у су тра, шта
ви ди те?

– Као сва ка мај ка, бу дућ ност
гле дам кроз сво је де те. То „су -
тра” ви дим као оства ре ње ње -
го вих ци ље ва. Же лим да оства -
ри сво је сно ве.

Слу чај ни про ла зник кроз наш
град си гур но би се из не на дио
ка да би ус пут чуо до го вор дво -
је Пан че ва ца: „На ђе мо се код
’Два бе ла ме две да’”. До ду ше,
мо гао би по ми сли ти да је у пи -
та њу ка фа на или не ки сли чан
обје кат за са стан ке, али вр ло
је ма ло ве ро ват но да би му на
па мет па ло да је у пи та њу оми -
ље на скулп ту ра ве ћи не на ших
су гра ђа на ко ја пре ко че ти ри
де це ни је кра си трг у цен тру
гра да.

„Два бе ла ме две да” де ло су
Ли ви ју са Бал но жа на, по зна тог
умет ни ка и ва ја ра, про фе со ра
ли ков не умет но сти, за љу бље -
ни ка у спорт и при ро ду. И да -
нас, као и дав них се дам де се -
тих го ди на про шлог ве ка, ка -
да је скулп ту ра на ста ла, не ки

из ра жа ва ју чу ђе ње ње го вим
из бо ром по лар них ме две да за
те му. Ка жу да је баш та ко хтео
и да му се у из бор ни ко ни је
ме шао.

Ро ђен је 1930. го ди не у Ба -
нат ском Но вом Се лу, где је за -
вр шио основ ну шко лу. Гим на -
зи ју је упи сао у Вр шцу, а го ди -
ну да на био је ђак пан че вач ке
тех нич ке шко ле. Пет го ди на је
учио при ме ње ну умет ност у
Ни шу, да би ди пло ми рао на
Ака де ми ји при ме ње них умет -
но сти у Бе о гра ду у кла си про -
фе со ра Ра де та Стан ко ви ћа, по -
зна тог по спо ме ни ку на Ава -
ли. Као ве ли ки ло кал па три о та
и за љу бље ник у род но се ло,
остао је имун на број не по ну де
да пре да је и да се ва јар ством
ба ви у Пан че ву, Вр шцу или Бе -
о гра ду. Скро ман и јед но ста ван,
од лу чио се за ми ран жи вот у
род ном се лу, где се за по слио
као про фе сор ли ков не умет но -
сти у основ ној шко ли. Ту је до -
че као и пен зи ју.

У ле то пи су шко ле сто ји:
„Шко ла као дру штве на уста -
но ва од по себ ног зна ча ја не -
гу је раз не ак тив но сти и по -
ста је жа ри ште це ло куп ног јав -
ног и кул тур ног жи во та. Али,

ипак, од свих ак тив но сти, ли -
ков ни жи вот је по себ но из ра -
жен за хва љу ју ћи ства ра лач кој
ак тив но сти ва ја ра Ли ви ју са
Бал но жа на”.

Оми љен ме ђу уче ни ци ма,
про фе сор Бал но жан је осно вао
пра ву ма лу ли ков ну ко ло ни ју
у Ба нат ском Но вом Се лу, где
ни је оку пљао са мо ђа ке, већ и
од ра сле љу де скло не умет но -

сти. Сви они до ла зи ли су у ње -
гов ате ље у адап ти ра ној учи о -
ни ци ста ре шко ле, би ло да се
при пре ма ју за ли ков не сту ди -
је, би ло са мо као за љу бље ни ци
у умет ност. С ве ли ким ен ту зи -
ја змом про фе сор Бал но жан им
је, по ред зна ња, пру жао по др -
шку у да љем ра ду и ства ра ла -
штву, а они су за уз врат по ма -
га ли умет нич ки жи вот До ма
кул ту ре, где су ор га ни зо ва не
број не из ло жбе. Ли ков но-умет -
нич ки жи вот Но вог Се ла цве -
тао је у то вре ме и, ка ко се на -
во ди у ле то пи су, „до при но сио
це ло куп ном кул тур ном раз во -
ју ме ста”. Ли ви јус Бал но жан
пре ми нуо је 25. ав гу ста 2005.

Што се „Два бе ла ме две да”
ти че, пре ма про гра му Фон да
за ства ра ла штво за 1971. го ди -

ну, усво је на је од лу ка да се Ли -
ви ју су Бал но жа ну одо бре сред -
ства за скулп ту ру ко ја ће би ти
из ло же на у Пан че ву. Сам Ли -
ви јус је из ра зио же љу да ра ди
у ка ме ну, та ко да је вен чач ки
мер мер пре ко Кул тур но-про -
свет не за јед ни це на ру чен из
Аран ђе лов ца. У из бо ру и ку по -
ви ни ка ме на струч ну по моћ
пру жи ли су ор га ни за то ри аран -
ђе ло вач ке ма ни фе ста ци је
„Мер мер и зву ци”. Ка ко на во -
ди Ви то мир Су дар ски у сво јој
књи зи о пан че вач ким спо ме -
ни ци ма кул ту ре, усред ле та у
Но во Се ло сти гао је ка ми он са
осам сто то на бе лог ка ме на. Ди -
за ли цом по зајм ље ном из Ра -
фи не ри је ка мен је до пре мљен
у дво ри ште шко ле, где су са да
чу ве ни бе ли ме две ди ро ђе ни.

Ка да је скулп ту ра за вр ше на,
на пред лог град ских ар хи те ка -
та, од ре ђе на јој је ло ка ци ја ис -
пред не ка да шње „Тр го про дук -
то ве” роб не ку ће у Ули ци ЈНА
(да нас Вој во де Ра до ми ра Пут -
ни ка). Ка ко на во ди Ви то мир
Су дар ски, ни су ни по ми шља -
ли да ће из бо ром ло ка ци је на -
не ти ште ту чел ни ци ма „Тр го -
про дук та”. Пан чев ци су при -
ча ли да ме две ди сим бо ли зу ју

ру ко вод ство: Гој ка Ђу ри ћа и
Ми ла на Шу кун ду, обо ји цу ро -
ђе не Бо сан це.

Би ло ка ко би ло, ме две ди су
и да нас ту ме ђу на ма, до сто -
јан стве ни, мо ну мен тал ни и бе -
ли, на ра дост де це ко ја се на
њих ге не ра ци ја ма пе њу и свих
нас ко ји мо же мо да дра гим љу -
ди ма ка же мо: „Ви ди мо се код
ме две да”.

ко јим се ба ве. Пра ти ла сам чи -
ста че ули ца, ни је ми би ло те -
шко да с њи ма про ве дем чи -
та ву ноћ. Би ле су то по треб не,
ме ни из у зет но зна чај не и дра -
ге при че. Мно ги гле да о ци и
чи та о ци их још пам те и то ми
уз ре чи хва ле го во ре ка да ме
срет ну.

• Ко ли ка је од го вор ност ме -
диј ских рад ни ка и ме ди ја, ко -
ли ко смо ва жни љу ди ма?

– За ме не је по сао у ме ди ји -
ма ви со ко од го вор на ствар.
Исти на је нај ја ча и увек це ње -
на. И то што ми по не кад по -
ми сли мо да на ше чи та о це, гле -
да о це, слу ша о це мо же мо да
пре ва ри мо, грд но се ва ра мо.
Као но ви нар, ти се мо раш по -
на ша ти та ко да ува жа ваш и чо -
ве ка и си ту а ци ју. Ни ка да ни -
сам би ла од оних ко ји су во ле -
ли сен за ци је. Че сто су се љу -
ти ли на ме не, јер сам увек ин -
си сти ра ла на ра све тља ва њу про -
бле ма. Сво јим пи са њем по мо -
гли смо да се мно ге ства ри ре -
ше. Ус пе ли смо да спре чи мо
да се из гра ди спа ли о ни ца би о -
ло шког бол нич ког от па да из -
ме ђу Ин фек тив ног и Деч јег
оде ље ња. По зва ла сам та да Ре -
пу блич ку ин спек ци ју. Ми слим
да та спа ли о ни ца још ни је са -
гра ђе на и због то га ми је жао,
али сам по но сна што ни је са -
гра ђе на та мо где су на ме ра ва -
ли. Због ове ак ци је на три ме -
се ца ми је био за бра њен слу -
жбе ни ула зак у бол ни цу, али
смо ис тра ја ли. За уре ђе ње Ин -
фек тив ног оде ље ња по ла сво га
ср ца сам да ла. Мно го но ви нар -
ског ра да и енер ги је сам у то
уло жи ла. Не мо гу да до че кам
да се за вр ши уре ђе ње и ако ме
не по зо ву на све ча но отва рање,

ја ћу оти ћи са ма. Али ве ру јем
да хо ће.

• Ко ја је основ на иде ја ко јом
сте се во ди ли док сте ра ди ли?

– Да на шњи ме ди ји мо ра ју да
схва те да ми тре ба да чи ни мо
до бро и да се за до бро бо ри мо.
Мно го див них ства ри смо ра -
ди ли... Се ћам се ак ци је „Пан -
чев ца” за уре ђе ње Деч јег ин -
тер ног оде ље ња. По зва ли смо
сли ка ре у го сте, не се ћам се ни
ко ли ко смо сли ка до би ли. Би -
ља на Бра лу шић нам је до ве ла
Де ја на Ђу ро ви ћа, ко ји је во дио
аук ци ју сли ка, и ус пе ли смо да
ку пи мо оно нај не оп ход ни је. Не
мо гу ни да на бро јим све слич -
не ак ци је ко је смо во ди ли. Мо -
ја де ви за је да увек има из ла за
ка да чо век хо ће да ра ди и увек
има љу ба ви ка да је чо век искрен.

• Ко ји део свог про фе си о -
нал ног жи во та по себ но це ни те
с об зи ром на то да сте у ме ди -
ји ма ра ди ли бу квал но све: као
спи кер ка, но ви нар ка, уред ни -
ца, а вр ло че сто сте се на ла зи -
ли у све три уло ге упо ре до?

– За хвал на сам овом по слу,
ко ји ми је дао при ли ку да упо -
знам мно го па мет них љу ди. На
ме не су увек оста вља ли нај ве -
ћи ути сак они ви со ко о бра зо -
ва ни, ва жни љу ди ко ји сво јим
по на ша њем и ста вом на то ме
не ин си сти ра ју. Ја сам ишла у
шко лу код чу ве не Дра ге Јо наш,
на сво ју ини ци ја ти ву, јер ни -
сам за вр ши ла књи жев ност и
ни сам зна ла ак цен те. Дра га је
би ла ве ли ка у сва ком сми слу.
Ка да је чу ла да већ ра дим, а
же лим да се уса вр шим, ни је
же ле ла да ми на пла ти обу ку.
Це ни ла је рад и же љу. Из у зет -
но сам јој за хвал на на све му,
јер с Дра гом Јо наш раз го ва -

Овако је почело седамдесетих година



Ло вач ка сек ци ја До ло во већ
го ди на ма на сто ји да очу ва
свој фонд ди вља чи, чи ју око -
сни цу ма хом чи не фа за ни.
Тим по во дом су чла но ви по -
ме ну те ор га ни за ци је то ком
ових хлад них зим ских да на
од ла зи ли у ло ви шта и по ста -
вља ли хра ни ли це ка ко би пти -
це мо гле да уто ле глад, а по -
след њи пут то су учи ни ли у
пе так, 11. ја ну а ра.

Је дан од њих, Алек сан дар
Ста мен ко вић, ка же да су ко -
ри сти ли ма те ри ја ле по пут др -
ве ћа, тр ске и ка на па за из ра -
ду скло ни шта, уну тар ко јих
су оста вља ли ку ку руз.

– На ред них да на смо ишли
у оби ла зак те ре на и на осно -
ву тра го ва ја сно је да су фа -
за ни до ла зи ли на „го збу”, а у
за ви сно сти од вре мен ских
усло ва по но ви ће мо слич не

ак ци је. Ина че, број но ста ње
ових пти ца у на шем ре ви ру
тре нут но из но си из ме ђу три -
де сет и че тр де сет при ме ра ка,
уз на ду да ће мо га об но ви ти у
мар ту, ка да би тре ба ло да из
цен тра ле до би је мо јед но ма -
тич но ја то. У на ред ном пе ри -
о ду на ша сек ци ја, ко ја тре нут -
но бро ји се дам на ест чла но ва,
пла ни ра хај ку на ште то чи не
по пут ша ка ла и ли си ца. Ове
звер ке де сет ку ју зе че ве, а не -
рет ко ула зе и у се ло. На ро чи -
то се по ја вљу ју у де лу код гро -
бља у Омла дин ској ули ци, као
и Ули ци брат ства и је дин ства
– на во ди Ста мен ко вић.

Ба нат ски Бре сто вац: За по -
сле ни у ЈКП-у „Ком брест” ула -
жу ве ли ке на по ре ка ко би што
ефи ка сни је раш чи сти ли ули -
це од сне га, а упо ре до с тим
ра де на при ку пља њу и од но -
ше њу сме ћа. По ред то га, кр -
че но је др ве ће по крај глав -
ног пу та ка Омо љи ци. Још
увек су у то ку ак тив но сти, на
ини ци ја ти ву ди рек тор ке по -
ме ну тог пред у зе ћа Та тја не
Цве та но вић, у окви ру ко јих
гра ђа ни до но се пла стич не
фла ше, а све што се при ку -
пи, би ће пре да то ор га ни за то -
ри ма ак ци је „Чеп за хен ди -
кеп”. Дом кул ту ре је уре ђи -
вао ход ник, у ко јем су окре -
че ни зи до ви и по ста вље на је
но ва ра све та.

Ба нат ско Но во Се ло: У по -
ступ ку је на бав ка опре ме за
ка пе лу на Ис точ ном гро бљу,
ко ја до кра ја ме се ца тре ба да
бу де пу ште на у рад. На род ни
ор ке стар До ма кул ту ре пу то -
вао је у пе так, 11. ја ну а ра, у
сло ве нач ке Је се ни це на кон -
цер те по во дом срп ске Но ве
го ди не.

До ло во: Удру же ње ви на ра и
ви но гра да ра „Све ти Три фун”
за по че ло је при пре ме за ор -
га ни за ци ју „До ло вач ке ви на -
ри ја де”. Чла но ви ло вач ке сек -
ци је про те клих да на су из ра -
ђи ва ли хра ни ли це и по ста -
вља ли их по око ли ни ка ко би
пре хра ни ли фа за не. Од не дав -
но Сто но те ни сер ски ре кре а -
тив ни цен тар „До ло во” ко ри -
сти про сто ри је Клу ба пен зи -
о не ра при До му кул ту ре.

Гло гоњ: На кон оба вље не јав -
не на бав ке при пре ма се пот -
пи си ва ње уго во ра са из во ђа -
чи ма ра до ва на кре че њу згра -

де До ма кул ту ре. Шко ла је
са ни ра ла оро ну ли зид по крај
вр ти ћа.

Ива но во: С пр вим ле пим вре -
ме ном би ће на ста вље ни ра до -
ви на пар кин гу ис пред цр кве,
ко ји су пред но ву го ди ну ушли
у за вр шну фа зу. Удру же ње ба -
нат ских Бу га ра и шко ла при -
пре ма ју се за „Бу га ри ја ду”, ко -
ја ће уско ро би ти одр жа на у
Но вом Са ду. Два де се то ро уче -
ни ка ни жих раз ре да у пе так,
18. ја ну а ра, пу ту је на Див чи -
ба ре на на ста ву у при ро ди.

Ја бу ка: Скуп шти на Ме сне за -
јед ни це при пре ма сед ни цу на
ко јој ће би ти до го во ре ни при -
о ри те ти у ве зи с пред сто је -
ћим ра до ви ма у се лу. Мла ђа
гру па По зо ри штан ца „Ма ли
принц” у пе так, 18. ја ну а ра,
од 16 са ти, у ве ли кој са ли До -
ма кул ту ре од и гра ће деч ју
пред ста ву под на зи вом „Пла -
ва бо ја сне га”.

Ка ча ре во: Ама тер ска дру жи -
на „Ви до је Дој чи нов ски Да -
ска лот”, као део Удру же ња
Ма ке до на ца „Вар дар –Ка ча -
ре во”, при ре ди ла је „Ва си ли -
чар ски ма скен бал” у су бо ту,
12. ја ну а ра, у сво јим про сто -
ри ја ма. Дом кул ту ре је сре -
дио гре ја ње у са ли и са да све
нор мал но функ ци о ни ше.

Омо љи ца: Чла но ви ме сне
скуп шти не су се са ста ли ра -
ди раз ма тра ња пла но ва за ову
го ди ну, а при о ри те ти ће би -
ти на ста вак ра до ва на ка на -
ли за ци ји и ас фал ти ра њу. Пре -
зен та ци је ве шти не хунг ку ен
по че ле су у До му кул ту ре.

Стар че во: Из ви ђач ки ви ше -
бој под на зи вом Ме мо ри јал
„Иви ца Пра њић” одр жан је у
су бо ту, 12. ја ну а ра, а по бе ди -
ла је еки па „Кру ги ћи”. Дом
кул ту ре је уста но вио но ву сек -
ци ју, под на зи вом „Умет нич -
ка ра ди о ни ца”, ко ја ће се сме -
сти ти на дру ги спрат згра де
по ме ну те уста но ве, од мах по -
ред бу ду ћих про сто ри ја Удру -
же ња же на „Нео лит”. Ра до ви
на адап та ци ји тог де ла објек -
та тре ба да бу ду окон ча ни до
кра ја овог ме се ца.

Петак, 18. јануар 2019.
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Месне актуелности 
Ка ко су у про те клој го ди ни
функ ци о ни са ла пан че вач ка на -
се ље на ме ста, шта је ура ђе но,
а шта ни је, или бар не још увек,
ре ћи ће у пр вим ја ну ар ским
из да њи ма „Пан чев ца” пр ви љу -
ди скуп шти на се о ских ме сних
за јед ни ца.

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

У ак ту ел ном бро ју го во ри ће
пред став ни ци Ба нат ског Но вог
Се ла и Бре стов ца.

То ком 2018. го ди не Ме сна за -
јед ни ца Но во Се ло чи ни ла је,
пре ма ре чи ма пред сед ни ка Не -
дељ ка То пи ћа, све што је у ње -
ној мо гућ но сти ка ко би по бољ -
ша ла ква ли тет жи во та сво јих
ме шта на.

Упр кос то ме што су фи нан -
сиј ска сред ства би ла ве о ма
огра ни че на, он ис ти че да се у
скла ду с мо гућ но сти ма из ла -
зи ло у су срет сви ма ко ји су за -
тра жи ли по моћ.

Но во се љан ска ка пе ла
– Тре ба апо стро фи ра ти из у зет -
ну са рад њу с Гра дом Пан че -
вом, ко ји је увек из ла зио у су -
срет и под у пи рао на ше ини -
ци ја ти ве, као и са деј ство с на -
шим ко му нал ним пред у зе ћем,
ко је је, без об зи ра на ма њак
љу ди, у ве о ма крат ком ро ку ре -
ша ва ло про бле ме, а има ли смо
од лич не од но се са из у зет но ак -
тив ним ло кал ним удру же њи -
ма гра ђа на. Све у све му, за на -
ма је те шка го ди на, у ко јој смо
се сви за јед но мак си мал но тру -
ди ли да ово бу де ле по ме сто за
жи вот и да су гра ђа ни ма по ну -
ди мо што ви ше ква ли тет них
са др жа ја – на во ди То пић.

Као нај ва жни ји про је кат то -
ком 2018. го ди не он из два ја
из град њу ка пе ле на Ис точ ном
гро бљу, а тре нут но је у по ступ -
ку на бав ка опре ме за тај обје -
кат, ко ји до кра ја ме се ца тре ба
да бу де пу штен у рад.

– Ме сна за јед ни ца има у пла -
ну и из град њу ка пе ле на За -
пад ном гро бљу и да ти ме у пот -
пу но сти ре ши овај би тан сег -
мент. У са рад њи са ЈП-ом „Ср -
би ја гас” ре а ли зо ван је про је -
кат уко па ва ња це ви на ма ги -
страл ном га со во ду на до ло вач -
ком пу ту, на кон че га је на су то
пар че пу та ко је ни је би ло за -
вр ше но због на ве де ног про бле -
ма. На ше ко му нал но пред у зе -
ће је то ком го ди не има ло мно -
го по сла, а по ред оста лог, у си -
нер ги ји с ло кал ним при вред -
ни ком, по ста вље на су два ау -
то бу ска ста ја ли шта, чи ме је
знат но олак шан до ла зак су гра -
ђа ни ма из јед ног де ла се ла до
јав ног пре во за – ис ти че пред -
сед ник.

То ком го ди не одр жа ва не су
пре по зна тљи ве ма ни фе ста ци -
је, као што је „Трак то ри ја да”,
јед но од нај ва жни јих по љо при -
вред них оку пља ња у зе мљи, а
све је пре по зна тљи ви ји и до га -
ђај у ре жи ји удру же ња же на
под на зи вом „Ба нат ски хлеб”.
Ме сна за јед ни ца је на раз не
на чи не по др жа ва ла те ма ни -
фе ста ци је, док је као и до сад
не го ва ла и мул ти кул ту рал ност
у се лу и, с тим у ве зи, под јед -
на ко из ла зи ла у су срет обе ма
цр ква ма – и ру мун ској и срп -
ској, ка да су се обра ћа ле за по -
моћ при ли ком уре ђе ња сво јих
вер ских обје ка та.

– У но вем бру смо би ли до -
ма ћи ни „Су сре та се ла Ср би -
је”, ко ји су при ву кли пред -
став ни ке ви ше од три де сет ме -
ста из ре ги о на, а као на гра ду
за уло же ни труд на ша ме сна
за јед ни ца је, пре ма оце ни
струч ног жи ри ја Кул тур но-
про свет не за јед ни це, за у зе ла
пр во ме сто у ка те го ри ји се ла
с ви ше од 5.000 жи те ља. По -
ред то га, ди рек тор До ма кул -
ту ре Со рин Бо ља нац до био је
злат ну ме да љу за ве ли ки до -
при нос кул тур ном раз во ју се -
ла – ка же То пић.

СЕЛО

МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ У ПРО ШЛОЈ ГО ДИ НИ (2)

ЧЕ КА ЈУ ЋИ ЈАВ НО-ПРИ ВАТ НО ПАРТ НЕР СТВО

АК ЦИ ЈА ДО ЛО ВАЧ КИХ ЛО ВА ЦА

Хра ни ли це за фа за не

ОДР ЖАН СТАР ЧЕ ВАЧ КИ МЕ МО РИ ЈАЛ „ИВИ ЦА ПРА ЊИЋ”

Из ви ђа чи се се ћа ју свог чла на
Већ го ди на ма Од ред из ви ђа -
ча „На дел” ода је по част пре -
ра но пре ми ну лом чла ну Иви -
ци Пра њи ћу та ко што при ре -
ђу је так ми че ње под ње го вим
име ном. По ме ну ти ме мо ри јал,
одр жан че тр на е сти пут у су бо -
ту, 12. ја ну а ра, про те као је у
зна ку ју би ле ја – пет на е сто го -
ди шњи це ра да те стар че вач ке
ор га ни за ци је.

Пре ма ре чи ма Мар ка Иво -
ше ви ћа, на чел ни ка од ре да, за
ову при ли ку осми шље но је
пет на ест ига ра ко је су до ча -
ра ва ле по ен ту из ви ђа штва и
сла ви ле до са да шњи рад овог
удру же ња.

– То се мо же за кљу чи ти и
на осно ву кре а тив них на зи ва
так ми чар ских бло ко ва: „Са -

рад ња ку ћу гра ди”, „Ко ли ко
се по зна је мо”, „Је два че кам
сле де ћу ак ци ју”, „Не дељ на до -
за за ба ве” и „Спрет ност је мо -
је дру го име”. У игра ма је уче -
ство ва ло че тр де се так из ви ђа -
ча, а све игре ре а ли зо ва не су
у про сто ри ја ма До ма кул ту -
ре. Ин те ре сант но је да су еки -
пе с на ме ром са ста вље не ме -
шо ви то, по уз ра сту од пр вог
до осмог раз ре да, што је до -
при не ло до дат ној за ба ви и так -
ми чар ској не из ве сно сти. По -
је ди не ди сци пли не зах те ва ле
су до бру син хро ни зо ва ност
уче сни ка и упо тре бу ма ште.
Та ко се још јед ном по ка за ло
да је до бар тим ја чи од ис ку -
сни јих по је ди на ца, јер су они
ко ји су рав но мер но де ли ли за -

дат ке и ко ри сти ли по тен ци -
ја ле нај мла ђих, би ли бо ље пла -
си ра ни – на вео је Иво ше вић.

На кон три и по са та над ме та -
ња нај бо љи су би ли „Кру ги ћи”,
ис пред еки па „Три ло па те и јед -
на гра бу ља” и „Кро ко ди ла”.

Ор га ни за то ри так ми че ња би -
ли су сред њо школ ци из во да
„Би ко ви и лу ње”, уз мен тор -
ство ис ку сних во ђа, а ме мо ри -
јал је по мо гла по ро ди ца Пра -
њић, ко ја је до ни ра ла „слат ке
на гра де” и со ко ве за осве же ње.

Новосељанска капела у време изградње

По ред ре дов них тех нич ких и
ад ми ни стра тив них по сло ва,
сед ни ца, ро ди тељ ских са ста -
на ка, ча со ва до пун ске и до дат -
не на ста ве, то ком зим ског рас -
пу ста у Основ ној шко ли „До -
си теј Об ра до вић” од ви ја ју се и
при пре ме за так ми че ња, као и
за ме ђу на род ну смо тру „Чи та -
ли ћи кли ке ра ши 2019”.

И сам крај пр вог по лу го ди -
шта обе ле жен је ни зом ве се -
лих и све чар ских деч јих ма -
ни фе ста ци ја, по пут но во го ди -
шњих при ред би и по де ле па -
ке ти ћа де ци из сва ке пред -
школ ске гру пе и об да ни шта,
као и уче ни ци ма од пр вог до
осмог раз ре да ко ји по ха ђа ју

пред мет бу гар ски је зик са еле -
мен ти ма на ци о нал не кул ту ре
и тра ди ци је, ко ји у шко ли во -
ди на став ник Ог њан Цвет ков.

По ред то га, ма ли ша ни су
при пре ма ли и да ри ва ли по кло -
не сво јим тај ним при ја те љи -
ма, а одр жан је и ве ли ки ма -
скен бал у ор га ни за ци ји уче ни -
ка и на став ни ка дру гог и че -
твр тог раз ре да.

Пре ма ре чи ма школ ског пси -
хо ло га Ве сне Ни ко лић, шко ла
мо же да се по хва ли из у зет ним
до стиг ну ћи ма у обла сти школ -
ског спор та,

– На гра ђе ни смо као нај у -
спе шни ја спорт ска шко ла у
Пан че ву. Вре ди ис та ћи и запа -

же но уче шће уче ни це оде ље -
ња IV1 Ми не Ми ћић на на -
град ном кон кур су удру же ња
гра ђа на „Зе ле но пи та ње” и
еко ло шког ча со пи са „Школ -

ски зе ле ни прес 2018” с фо -
то-есе јом „Се о ска еко ло шка
бај ка о срећ ној де ци и бе лим
ла бу до ви ма” – на ве ла је
Николи ће ва.

У ОМО ЉИЧ КОЈ ШКО ЛИ ОВИХ ДА НА

Жи во и на рас пу сту

Он до да је да је ула га но и у
одр жа ва ње згра де Ме сне за јед -
ни це, нај ста ри је у ме сту (из
1765. го ди не), та ко што је са -
ни ран кров ко ји је био у ве о ма
ло шем ста њу, а у пла ну је и
уре ђе ње та ван ског про сто ра,
што би тре ба ло да бу де адап -
ти ра но у кан це ла ри је за удру -
же ња из се ла.

По ња вич ки мост
С дру ге стра не, у Бре стов цу су
ко нач но по че ли ра до ви на из -
град њи по ња вич ког мо ста, ко -
ји, пре ма ре чи ма пред сед ни ка
ме сне скуп шти не Дра га на Ми -
ри чи ћа, тре ба да бу ду окон ча -
ни у апри лу.

– По ред то га, ас фал ти ра но
је ви ше од две тре ћи не Ули це
1. ма ја, што ће та ко ђе би ти за -
вр ше но ове го ди не. Исто ва жи
и за из ра ду пар кин га код фуд -
бал ског игра ли шта, јер је уго -
вор већ пот пи сан. У прет ход -
ном пе ри о ду би ли смо усред -
сре ђе ни и на уре ђи ва ње зе ле -
них по вр ши на, на ко ји ма смо
за са ди ли око че ти ри сто мла -
ди ца др ве ћа. На по слет ку, ком -
плет но смо ре но ви ра ли са лу за
вен ча ва ње и би бли о те ку – на -
бра ја Ми ри чић.

Ме сна за јед ни ца ко ју он
пред во ди, у на ред ној го ди ни

на да се и круп ни јим ин ве сти -
ци ја ма, као што су по ја ча но
одр жа ва ње ко ло во за, у пре во -
ду – ас фал ти ра ње.

– Же ља нам је да ту твр ду
под ло гу на ба зи би ту ме на ви -
ди мо и у ули ца ма Жи ки це Јо -
ва но ви ћа, Иве Ло ле Ри ба ра, Ву -
ка Ка ра џи ћа и По ња вич кој. Ме -
ђу при о ри те ти ма су нам већ не -
ко ли ко го ди на и три атар ска пу -
та; ту смо сти гли до из ра де про -
јект но-тех нич ке до ку мен та ци -
је, а у пла ну су и пар кинг код
шко ле, као и да огра ди мо гро -
бље, где би смо по ста ви ли хлад -
ња чу. По ку ша ће мо и да ожи ви -
мо „Па при ки ја ду”, а про ба ће мо
да на не ким кон кур си ма до би -
је мо но вац за ре а ли за ци ју вр -
ти ћа за ко ји смо обез бе ди ли
про је кат и пар це лу, што про шле
го ди не ни смо ус пе ли – на го ве -
шта ва пр ви чо век Бре стов ца.

На рав но, у оба на ве де на се -
ла че ка се ре а ли за ци ја јав но-
при ват ног парт нер ства ко је
Град тре ба да скло пи са за ин -
те ре со ва ним су бјек ти ма, на кон
че га би, ка ко ства ри сто је, мо -
гло да бу де не у по ре ди во ви ше
ка пи тал них про је ка та, а у се -
ли ма би, по све му су де ћи, нај -
ви ше ин ве сти ци ја оти шло на
ас фал ти ра ње.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић



Бра ни слав Ра до ва но вић,

уред ник деч јег про гра ма 

у Кул тур ном цен тру

МУ ЗИ КА: Ста ре и но ве сна -
ге као по след ња ли ни ја од -
бра не до ма ћег ро кен ро ла.
Култ ни ау тор, ги та ри ста и
пе вач Ни ко ла Пе ја ко вић Ко -
ља сни мио је и об ја вио за
из да вач ку ку ћу „Лонг плеј”
из Бе о гра да ал бум „Ко ља и
4 пр ста”, на ко јем се на ла зи
де вет на ест ства ри. На ал бу -
му сви ра ју и два „све мир ца”
из Пан че ва: ма е стро Иван
Алек си је вић (кла вир) и Ду -
шан Ива ни ше вић (бу бањ).
Бра ћа Ми ју шко вић на пра ви -
ла су су пер бенд и од ли чан
де би-ал бум гру пе „Ту ри сти”,
под на зи вом „Ле во или де -
сно”, сни ман углав ном у њи -
хо вој со би у Жар ко ву, а ка -
сни је су све то с го ми лом
при ја те ља про ду ци ра ли и
„пе гла ли” у сту ди ји ма: „Ди -
ги ме ди ја” (Бе о град), „Ша -
мар чи на” (Вр бас), „Ра дост”
(За греб) и „man cave” сту ди -
ју Ни ка По точ ња ка (За греб)...
Они има ју од лич ну енер ги ју
и пе ва ју углас: „По не кад си
роб, по не кад си ро ба, са мо
пле ши, сви ра ди ги тал но до -
ба”. Сингл ко ји је до шао у
фи ни шу го ди не пот пи су је
пан че вач ки дво јац „Буч Ке -
си ди”, а он је на пра вио нај -
ве ћи хит у про шлој го ди ни,
„Не ма љу ба ви у клу бу”, под
про ду цент ском па ли цом Ми -
ла на Бје ли це, у сту ди ју
„Кроко дил”.
СЕ РИ ЈА „Ју тро ће про ме ни -
ти све” пред ста вља при чу о
љу ди ма ко ји су за вр ши ли
шко ло ва ње, ни су офор ми ли
по ро ди це, не ма ју стал не по -
сло ве и још увек тра га ју за
со бом и сво јим ме стом у дру -
штву. Они су у рас ко ра ку из -
ме ђу мла до сти и од ра слог
до ба, ни су ви ше мла ди, а ни -
су ни у пот пу но сти од ра сли.
У овом ју тру се не зна шта је
бо ље од че га, ве ли ко бра во
за ком плет ну еки пу се ри је,
нај пре за твор це/кре а то ре се -
ри је Го ра на Стан ко ви ћа и
Вла ди ми ра Та ги ћа ко ји су се
усу ди ли на ова кав ко рак, па
за глум це ко ји сви ре дом
бри љи ра ју у сво јим уло га ма:
Фи ли па (Ни ко ла Ра ко че вић),
Ан ђе ле (Јо ва на Сто јиљ ко -
вић), Љу бе (Ан дри ја Ку зма -
но вић), Са ше (Иси до ра

Сими јо но вић)... По се бан до -
при нос се ри ји да ла је му зи -
ка, ка ко ком по но ва на, та ко
и из бор, за ко ји је за слу жна
Ја ња Лон чар. Мо жда је то
soundtrack го ди не (ПГП РТС),
фан та сти чан, ме ло ди чан и
сна жан звук јед не но ве ге -
не ра ци је. За тим ди зајн сли -
ке, та ат мос фе рич ност, фо -
то гра фи ја, ка ко је све сли -
ка но и ка ко Бе о град из гле -
да... Све ми је не ка ко ле гло
у овој се ри ји, а на кра ју бра -
во и за на шег су гра ђа ни на и
мла дог али већ ис ку сног про -
ду цен та Ду ша на Син ђи ћа,
ко ји је је дан од из вр шних
про ду це на та се ри је.
КЊИ ГЕ: „Ник Кејв: Сми луј
ми се” је сте ро ман чу ве ног
Рај нхар да Клај ста, це ње ног
не мач ког цр та ча стри по ва и
илу стра то ра, у пре во ду Ти ја -
не Тро пин и из да њу „IPC Me-
dia”. Од лич на гра фич ка но -
ве ла ве ли ком Ни ку Кеј ву у
част обра ћа се ис кљу чи во по -
кло ни ци ма ње го ве по е зи је.
На пла ну емо ци ја, а ме ђу ко -
ри ца ма ове књи ге, све на -
про сто вр ви од ис кре них емо -
ци ја. По се бан на гла сак је ста -
вљен на бер лин ску еру Ни ка
Кеј ва и да не ка да је он смо -
гао сна ге да кре не да ље, пр -
вен стве но у су срет са мом се -
би. Мо ја пре по ру ка је и „Поп-
рок”, књи га ко ју су на пи са ли
Ер ве Гиј ми но и Же ром Ма -
си и пред ста вља увод у исто -
ри јат ро кен ро ла за де цу у из -
да њу Кре а тив ног цен тра.
Књи га до ла зи из еди ци је „На
дру га чи ји на чин”. У њој се,
кроз илу стра ци је и крат ке
али нај за ни мљи ви је би о граф -
ске по дат ке, мо же те упо зна -
ти са исто ри јом че тр де сет ле -
ген дар них му зич ких гру па и
из во ђа ча ко ји су ис пи са ли
исто ри ју му зи ке – од ро кен -
ро ла до елек трон ске му зи ке.
Би о гра фи је, ре пер то а ри, из -
бор ал бу ма, хи то ва и слав -
них кон це ра та, као и ста во -
ви му зи ча ра и њи хо во де ло -
ва ње на дру штве ној сце ни.

КУЛТУРА
Петак, 18. јануар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ЛИ КОВ НЕ ГРУ ПЕ „ПАН ЧЕ ВО 5”

СЕ ЋА ЊЕ НА ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ УМЕТ НИ КЕ

Ју тро ће про ме ни ти све

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс
Музика
Четвртак, 17. јануар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
концерт студенткиња виолине проф. Љубомира Михаилови-
ћа с Факултета музичке уметности у Београду. Наступиће Зо-
рица Јоксимовић, Милица Орлић и Миљана Костић, уз
клавирску сарадњу проф. Катарине Хаџи-Антић.

Субота, 19. јануар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омлади-
не: концерт бендова „Визељ” и „Буч Кесиди”.

Понедељак, 21. јануар, 18.30, Музичка школа „Јован Бан-
дур”: концерт младе пијанисткиње Данице Маринковић, сту-
денткиње проф. Марије Ђукић на Факултету музичке
уметности у Београду. Као гошћа наступиће виолинисткиња
Катарина Јовановић.

Изложбе
Петак, 18. јануар, 19.30, Народни музеј: изложба „Сећањем
од заборава”, шездесет година од оснивања уметничке групе
„Панчево 5”.

Тематски програм
Четвртак, 17. јануар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Ми-
хаиловића: промоција књиге Звонка Карановића „Иза запа-
љене шуме”.

ЗБОРНИК ПОЕЗИЈЕ И КРАТКЕ ПРОЗЕ МЛАДИХ

Конкурс за „Рукописе 42”

Улаз је слободан

У На род ном му зе ју Пан че во у
пе так, 18. ја ну а ра, у 19.30, би -
ће отво ре на из ло жба под на -
зи вом „Се ћа њем од за бо ра ва”
– ше зде сет го ди на од осни ва -
ња умет нич ке гру пе „Пан че во
5”, ко ју су чи ни ли Сто јан Тру -
мић, Ксе ни ја Или је вић, Јо ван
Ви то ми ров, До бри во је Во ји но -
вић и Бо жи дар Јо во вић.

Ау то ри из ло жбе су Ни ко ла
Вла јић, са вет ник, Ди ми три је
Јо ва нов, ку стос – исто ри чар
умет но сти, и Да мир Пра шни -
кар, ку стос – исто ри чар умет -
но сти. Из ло жба пред ста вља за -
јед нич ки про је кат На род ног
му зе ја Пан че во и За во да за за -
шти ту спо ме ни ка кул ту ре у
Пан че ву.

Ли ков на гру па „Пан че во 5”
је до из ло жбе у На род ном му -
зе ју Пан че во ко ја је тра ја ла од
28. апри ла до 10. ма ја 1972.
го ди не из ла га ла сва ке го ди не,
на кон че га је усле ди ла ду жа
па у за. По след њи пут гру па се
огла си ла по во дом два де сет го -
ди на од фор ми ра ња из ло жбом
у Га ле ри ји Кул тур ног цен тра

Пан че ва, сеп тем бра 1978. го -
ди не. То ком две де це ни је гру -
па од но сно са ми ње ни чла но -
ви не при ко сно ве но су вла да ли
ло кал ном умет нич ком сце ном.

– Сва ка ко тре ба има ти у ви -
ду да су у на шем гра ду у ме ђу -
вре ме ну ста са ва ле но ве ге не -
ра ци је умет ни ка, ко ји су, чи ни
нам се, би ли у сен ци по сто је -
ћих. По ја ва не а фир ми са них
мла дих ства ра ла ца је по ред
обо га ћи ва ња ло кал не ли ков не
сце не исто вре ме но и отва ра ла
не ке но ве по гле де на умет ност
по твр ђу ју ћи дав но по зна ту чи -
ње ни цу да сва ко вре ме до но си
не што но во. Да ли су они би ли
раз лог да гру па „Пан че во 5”
пре ста не да де лу је или су раз -
ло зи би ли знат но ком плек сни -
ји, те шко је ре ћи и на кон то -
ли ко го ди на од њи хо вог га ше -
ња – ре као је Ни ко ла Вла јић.

Он је ис та као да је циљ ове
из ло жбе да се по ка же да ови
умет ни ци жи ве у се ћа њи ма
оних ко ји су их по зна ва ли и
це ни ли њи хов рад, али и да
се кроз пре зен та ци ју њи хо вих
де ла ука же на ства ра ла штво
ко је пре ва зи ла зи уске, ло кал -
не окви ре.

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Дом омладине Панчево обја-
вио је конкурс за слање радова
на овогодишње, четрдесет дру-
ге „Рукописе” – Зборник пое-
зије и кратке прозе младих с
простора бивше Југославије.

Конкурс ће бити отворен до
17. фебруара, а право учешћа
имају аутори који пишу на је-
зицима екс-Југославије, као и
језицима националних мањи-
на, старости између петнаест
и тридесет година. Потребно
је послати до три песме и/или
три кратке приче: песме дужи-
не до две, а приче до три куца-
не стране (око 7.000 каракте-
ра, величина фонта 12), пот-
писане пуним именом и пре-
зименом, годином рођења,

адресом, местом становања и
државом, бројем телефона и
имејлом, на адресу Дома омла-
дине: Ул. Светог Саве 10, 26000
Панчево, Србија (с назнаком
„за Рукописе 42”). Уколико се

радови шаљу преко електрон-
ске поште zbor ni kru ko pi si@g -
mail.com, у садржај треба уне-
ти такође све податке.

Није обавезно слати на обе
адресе, већ по избору, обич-

ном поштом или електронском,
а предност има електронска
пошта.

Моле се аутори да поштују
правила конкурса и рок за сла-
ње радова. Радови који стигну
након предвиђеног рока, неће
се разматрати.

„Рукописи 42” изаћи ће из
штампе почетком маја текуће
године, а за исти месец је пла-
нирано и одржавање промоци-
је у Панчеву, односно дводнев-
ног фестивала. Ауторима из
Босне и Херцеговине, Хрват-
ске, Словеније, Македоније и
Црне Горе који не буду били у
могућности да дођу на промо-
цију Зборника, примерци ће
бити послати поштом.

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА БИ ЉА НЕ ЂУР ЂЕ ВИЋ

Увод у ору ђе де ла ња
Га ле ри ја са вре ме не умет но сти
Пан че во уго сти ла је из ло жбу
Би ља не Ђур ђе вић под на зи вом
„Увод у ору ђе де ла ња”, ко ја је
отво ре на у че твр так, 10. ја ну а -
ра, и тра ја ће до 25. ја ну а ра.

Из ло жба пред ста вља фраг -
мен те и увод је у оно што ће
ова умет ни ца пред ста ви ти кра -
јем 2019, ка да ће би ти го то ва
це ла ани ма ци ја, ко ја ће се зва -
ти „Ору ђе де ла ња”.

– Глав ни ак це нат је тај за ча -
ра ни круг у ко ме се на ла зи ве -
ћи на ста нов ни штва, а то је од -
нос из ме ђу про из вод ње ко ја је
по ста ла бе сми сле на и про из -
во да ко ји су не по треб ни и ујед -
но јед ног бед ног ста ња у ко јем
се ти про це си и про из во ди и
пра ве. То је јед но оп ште за ме -
ша тељ ство ко је је за ра зи ло и
на шу зе мљу. Не ка ко ми је то
до ста бли ска те ма, јер су љу ди

из мо је не по сред не око ли не
исто ан га жо ва ни на ра ду у та -
квим фа бри ка ма, ко је про из -
во де бе сми сао – ре кла је Би -
ља на Ђур ђе вић.

Она је ис та кла да је кроз рад
на овом про јек ту схва ти ла да
се чо век ни че му с вре ме ном
не на у чи и да ни је спо со бан да
уста не про тив та квог си сте ма,
већ се сва ки пут спу шта ле -
стви ца тр пље ња.

Би ља на Ђур ђе вић је ро ђе на
1973. го ди не у Бе о гра ду. За вр -
ши ла је ди плом ске сту ди је на
Фа кул те ту ли ков них умет но -
сти у Бе о гра ду, од сек сли кар -
ство, а 2013. го ди не од бра ни -
ла је док тор ску те зу на те му
„Hypnerotomachia Poliphili или
Жуд ња за љу ба вљу у сно ви ма”
на Фа кул те ту ли ков них умет -
но сти у Бе о гра ду, та ко ђе на од -
се ку за сли кар ство. Би ла је го -

сту ју ћи пре да вач на Parsons
the New School for Design (Њу -
јорк), а 2013. го ди не осво ји ла
је на гра ду „Вла ди слав Риб ни -

кар” за нај бо љу из ло жбу у 2012.
До бит ни ца је ме да ље је да на е -
стог Про лећ ног ана ла за цр -
теж „До чек” (2017).

ПОСТАВКА ГРА ФИЧ КИХ ЗНА КО ВА НО ВА КА ДЕ МО ЊИ ЋА ОЗРЕН СКОГ

Ма ње је ви ше
У фо а јеу Кул тур ног цен тра
Пан че ва у сре ду, 9. ја ну а ра,
отво ре на је из ло жба гра фич -
ких зна ко ва Но ва ка Де мо њи -
ћа Озрен ског, под на зи вом
„Ма ње је ви ше”.

Из ло жба пред ста вља гра фич -
ке зна ко ве ре а ли зо ва не у прет -
ход них два де сет го ди на.

Но вак Де мо њић Озрен ски
је ро ђен 19. фе бру а ра 1966.

го ди не у Ло зни, оп шти на Ба -
но ви ћи, БиХ. Ди пло ми рао је
на Ака де ми ји ли ков них умјет -
но сти у Са ра је ву 1991. го ди -
не, а пост ди плом ске сту ди је
за вр шио је на сли кар ском од -
се ку Фа кул те та ли ков них умет -
но сти у Бе о гра ду 1994. го ди -
не. На Ака де ми ји умјет но сти
у Ба ња лу ци за по слен је од ње -
ног осни ва ња 1998. године.

Тре нут но има зва ње ван ред -
ног про фе со ра за пред мет сли -
ка ње и цр та ње. Члан је УЛУС-
а од 1996. го ди не. Ак тив но се
ба ви гра фич ким ди зај ном (ре -
а ли зо вао на де се ти не гра фич -
ких зна ко ва и на де се ти не књи -
га). Осво јио је две пр ве на гра -
де на кон кур си ма за гра фич -
ки знак (Оп шти на Шав ник,
фир ма „Беман”, Бе о град). Зна -

ко ве је об ја вљи вао у ча со пи су
„Ква дарт”, а с три де се так зна -
ко ва за сту пљен је у ви ше из -
да ња мо но гра фи је „Зна ко ви -
то”. Та ко ђе, об ја вио је три
књи ге по е зи је и мо но гра фи ју
у ко а у тор ству. Ба ви се и ли -
ков ном есе ји сти ком. Жи ви у
Бе о гра ду.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 26. ја ну а ра.



МАШИНЕ

НА ПРОДАЈУ голф 2, 1,6

1988. бензин плин мета-

лик сива боја, петора вра-

та, алуминијумске фелне,

лимарија одлична, 550

евра. 063/764-41-17.

(СМС)

ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9

ТДИ, регистрован, гара-

жиран, власник, повољно.

063/345-837. (271670)

ЛАДА САМАРА, реги-

стрована, 2000. годиште,

шкода фелиција, 1997.

годиште. 063/880-64-42.

(271701)

Ц 5, 2004, власник, пре-

шао 239.000, регистрован

до јуна 2019. 064/856-62-

19. (271751)

ПРОДАЈЕМ опел мериву,

1.7 ДТИ, 2003. годиште.

063/250-416. (271797)

ПУНТО 1.9 Д, 2003, реги-

строван, клима, први вла-

сник, продајем повољно.

061/200-73-09. (271819)

ПРОДАЈЕМ голф 6, пре-

шао 50.000 км. 063/892-

08-35. (271897)

ГОЛФ 4, 1.4, 2001, децем-

бар, петора врата, фул

опрема, 180.000, на име.

064/587-50-24. (271902)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,

петора врата, фул опре-

ма, 190.000 км, на име.

064/587-50-24. (271902)

ПУНТО 2, 1.2, 8 В, 2003,

троје врата, фул опрема,

на име. 064/587-50-24.

(271902)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ВОЗИЛА

ПОНУДА
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КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

ДАЧИЈА логан 1.4, 2008,

лимузина, 125.000 км, ре-

гистрован. 064/587-50-24.

(271902)

ПАНДА 1.2, 8 В, 2005,

фул опрема, 140.000, ре-

гистрован годину.

064/587-50-24. (271902)

ОПЕЛ зафира 2003. фа-

брички метан, власник.

063/320-670. (271644)

ХЈУНДАИ АКСЕНТ 1.3,

2005, регистрован, 1.700

евра. 062/847-34-83.

(271917)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, ката-

лизатора, продаја делова,

долазим на адресу.

069/203-00-44, 066/409-

991. 

ПРОДАЈЕМ кожну гарни-

туру у одличном стању,

позови на 064/144-37-33,

да видиш слику гарниту-

ре. (270884)

ПРОДАЈЕМ четири зим-
ске гуме са фелнама, у
одличном стању. Димен-
зије 185/65 Р 15.
063/870-06-39. (271673)

ОТКУП возила, алата, гво-

жђа, остало, продаја де-

лова, долазим на адресу.

063/782-82-69, 061/211-

59-15. 

ЗЕТОР 6011, пнеуматска

сејалица агриа, 2011, по-

вољно. 063/320-670.

(271644)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-

дер, замрзивач и половни

делови од веш-машина.

Тел. 013/252-05-10,

063/703-76-07. (270963)

СЕРВИС телевизора, ди-

гиталих рисивера монито-

ра, даљинских. „Плус”, Д.

Туцовића 28, 353-463,

063/877-38-21. (271819)

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

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

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

ПРОДАЈЕМ преостало
огревно дрво. 063/868-
02-06. (271559)

ДЕТЕЛИНА сува балира-
на, на продају. 064/438-
54-15. (271439)

НА ПРОДАЈУ дебела сви-
ња. 063/748-05-96.
(271624)

НА ПРОДАЈУ сува бали-
рана детелина, цена по
договору. 064/438-54-15.
(271634)

ПРОДАЈЕ старински кре-

денац. 066/362-597.

(271704)

ДОЛОВАЧКИ атар 93 ара,

Новосељански пут, повољ-

но. 063/320-670. (271644)

МАГУЛИЦЕ товне на про-

дају, 150 динара/кило-

грам, нова черупаљка.

064/552-59-49. (271676)

ЈЕФТИНО продајем писа-

ћи сто, педикир сто и

компјутер. Тел. 062/314-

680. (271658)

СИМПОВ бар и хармони-

ка врата. 060/039-87-98,

звати после 16 сати.

(271688).

САЛОНСКИ барокни тр-

пезаријски округли сто са

десет столица, витрина

бифе, комода, новији

шпорет плин-струја, фри-

жидер, судо-машина,

веш-машина, ципеларник,

угаона гарнитура. Тел.

063/861-82-66. (271844)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елемен-

те. Судопера 3.000 дина-

ра, нова. 371-568,

063/773-445-97. (271818)

ПРОДАЈЕМ бунду од нер-

ца. 066/362-597. (271704)

ПРОДАЈЕМ судопер еи

котао „дакон”. 371-274,

064/176-88-52. (271723)

ПРОДАЈЕМ дупллу инокс

судоперу са доњим еле-

ментом универа, слабо

коришћена, половни фри-

жидер горење, два канце-

ларијска стола без фиока.

063/300-451. (271714)

ПРОДАЈА огревног дрве-

та: буква, багрем, цер.

Исечено и исцепано.

064/357-82-08, Босанац.

(271742)

ПРОДАЈЕМ балирану де-

телину. Тел. 064/493-85-

69. (271749)

КОРИШЋЕНА пећ за цен-

трално грејање на угаљ +

претварач 12 В/220 в, за

пумпу. 062/744-181.

(271753)

ПРОДАЈЕМ преостала др-

ва врба и топола и дрва у

џаковима. 061/639-66-58.

(271764)

СВИЊСКЕ полутке, прси-

ћи, могућност клања, кућ-

на достава. 061/263-99-

82. (271771)

РАСПРОДАЈА кућних

ствари; телевизор, лустер,

сточић, грамофон.

062/847-13-62. (271774)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет, ка-

да 141 х 141, судопере,

лавабо, баштенске столи-

це. 064/339-69-13,

065/517-06-28. (271789)

ДРВА за огрев, преостала,

продајем повољно.

064/122-69-78. (271796)

ПРОДАЈЕМ 11 кубика бу-

кових исечених дрва,

6.000 динара/м, продајем

малу пећ на дрва.

061/660-80-44, 013/366-

474. (271815)

КЛИК-КЛАК лежајеви,

ови, од 12.900, избор ме-

бла по жељи. 060/600-14-

52. (271835)

РАСПРОДАЈА новог на-

мештаја: столице од 1.600

столови од 4.500.

060/600-14-52. (271835)

ПРОДАЈЕМ амбар 5 х 2.

Тел. 060/320-45-88.

(271875)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, монта-

жа, гаранција. 063/705-

18-18, 335-930, 335-974.

(271972)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи.

063/705-18-18, 335-930.

(271972)

ПРОДАЈЕМ скоро нову
велику фотељу, судоперу,
мали бојлер. Тел.
060/821-17-13. (271881)

КУПОПРОДАЈА ТА пећи,
ремонтоване, достава,
монтажа, гаранција, ак-
ција. 062/892-47-55.
(271913)

ПРАСИЋИ, јагањци на

продају, вршим печење

на ражањ, дрва, повољно.

064/997-79-09. (271887)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, монта-

жа, повољно. 061/198-81-

42. (271900)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 6, са

постољем. 069/361-51-12.

(271914)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ

форд сијера, гушчија

маст, јакне нове, комода

дечја. 060/143-62-10.

(271942)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,

фрижидер, замрзивач.

064/129-73-60, 013/346-

790. 

ПРОДАЈА огревног дрве-

та: буква, багрем, цер.

Исечено и исцепано.

064/357-82-08, Босанац.

(271742)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, сатове, новац,

пенкала. Тел. 013/313-

458, 063/199-60-36,

064/481-14-77. (271654)

КУПУЈЕМ стари електрон-

ски отпад, фрижидере,

шпорете,, машине, теле-

визоре... долазим.

061/224-48-09. (271718)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

чистим таване, подруме,

радим све послове.

061/206-26-24. (271840)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи.

063/898-00-82. (271900)



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

Издајемо 
пословни и 
магацински 
простор 
на Новосељанском

путу, у бившој 

Тргопродуктовој

„Хладњачи”. 

ДОО „Кутко”, 

Маријана, 

063/693-944

Издајем локал разрађену апотеку
Браће Јовановић, 

преко пута Диспанзера,
150 евра.

065/551-17-22, 065/525-41-45
(1/271660)

КУПУЈЕМО секундарну
сировину, гвожђе, све ме-
тале, веш-машине, замр-
зиваче, шпорете, фрижи-
дере. 061/322-04-94.
(271839)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, оло-
во, веш-машине, замрзи-
ваче, телевизоре, дола-
зим. 061/321-77-93.
(271839)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, шут, радимо све по-
слове. 061/321-77-93.
(271839)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
чистимо таване, подруме,
све послове. 061/631-51-
46. (271840)

КУПУЈЕМ перјане јастуке,
дуње и јоргане, стари но-
вац, сатове, слике, играч-
ке, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(271972)

ДВОСПРАТНА кућа у Ка-
чареву, 250 квм, одлична
локација. 062/865-20-39.
(270887)

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

ПЛАЦ код Родића, повољ-
но, 8 ари. 064/223-83-50.
(271451)

ПЛАЦ на Старом Тамишу,
5,5, продајем, 1/1, или
мењам за пољопривредно
земљиште. 063/374-668.
(271648)

КУЋА, Омољица, 70 квм,
65 ари, помоћни објекти,
усељива. 064/961-00-70.
(271650)

ПРОДАЈЕМ пола куће,
100 квм, приземље плус
подрум, добра локација.
Договор. 060/615-00-13.
(271671)

ЈАБУЧКИ пут, плац 4 ара,
фронт 17 м, 7.500.
069/213-97-37. (271679)

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

КУЋА 130 квм, са дозво-
лом, дупли зид на 8 ари,
44.000. 069/213-97-37.
(271679)

ЈАБУКА, двособна 64 квм,
4 ара плаца, чврста град-
ња, 19.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
5574. (271683)

НОВА МИСА, код надво-
жњака, 70 квм, 5 ари,
37.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-5574. (271683)

ХЕКТАР грађевинског зе-
мљишта, северна зона,
инфраструктура комплет-
на, само 16.000. 063/894-
84-23. (271691).

СТАРИЈА кућа, идеална
локација, на 5 ари, 68.000
евра. 063/894-84-23.
(271691)

ПРОДАЈЕМ плац 7 ари, са
викендицом, на Јабучком
путу. 063/719-42-71.
(271703)

УЖИ центар, 306 квм, но-
ва, 5 ари, 130.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(271734)

ШИРИ ЦЕНТАР, 120, 35
ара, 70.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(271734)

КАЧАРЕВО, новија кућа,
две етаже, може замена
за стан. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (271752)

ПЛАЦ на Јабучком путу,
30 ари, 25.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (271752)

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

ПЛАЦ, Баваништански
пут, 7 ари, вода и струја.
060/700-50-72, 063/163-
97-17. (271794)

КАЧАРЕВО, кућа на про-
дају, 100 кв, 11 ари плац,
усељива. 064/172-86-12.
(271795)

КУЋА 100 квм, реновира-
на, усељива, 4 ара, 27.000
евра, укњижена. Миса,
Козарачка 10. Тел.
063/804-07-85. 

МОНТАЖНА кућа нова,
усељива, укњижена, 70
квм, 3 ара, 19.000. Коза-
рачка. Тел. 063/804-07-
85. 

ДЕО куће, 60 квм,  са по-
себним улазом и двори-
штем, 2 ара, 13.000 евра,
Козарачка 10. Тел.
063/804-07-85. 

ПРОДАЈЕМ њиву од три
ланца, мраморачки атар.
064/174-89-94. (271823)

ТРИ куће усељиве, на
плацу од 6 ара, свакој
свој улаз, 49.000. Миса,
све усељиво и реновира-
но. Тел. 063/804-07-85. 

ЦЕНТАР, приземни део
куће, подрум и гарсоње-
ра, 40.000 евра. 061/114-
11-34. (271804)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
квм, гас, добар објекат,
52.000. (242),  „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(271817)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, на једном пла-
цу, са воћњаком, легали-
зовано, један власник.
013/232-21-30, 063/162-
50-00. (271695)

КУДЕЉАРАЦ, кућа сређе-
на, 120 квм, две једиице,
2.3 ара, грејање, гаража,
50.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (271837)

КУПУЈЕМ мању кућу на
Баваништанском или ја-
бучком путу. 062/361-
676. (271750)

ЦЕНТАР,  новоградња, 47
квм, II спрат, лифт, пар-
кинг, гаража 14 квм, гас,
укњижен, власник.
063/449-798.  (271680)

ПРОДАЈЕМ стан на Сода-
ри, 45 квм, ЦГ, без по-
средника. 062/801-03-19.
(271642)

СОДАРА, III спрат, 56
квм, без улагања, одмах
усељив, власник, лукс ста-
ње, Савска 10. 063/637-
673. (271667)

СТАН на Котежу 2, 46,6
квм, 500 евра/квадрат и
локал у Тржном центру
Трубач 17 квм, 9.000
евра. 063/850-02-66.
(271685)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 квм, седми спрат, ре-
новиран, 26.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (271683)

ТЕСЛА, трособан, 67 квм,
други спрат, ТА грејање,
32.500, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (271683)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, 61 квм, трећи спрат,
ЦГ, 32.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74.  (271683)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, први спрат, Радова
зграда, 35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.  (271683)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан у Банатском Карлов-
цу, или мењам за стан у
Панчеву. Тел. 066/362-
597. (271704)

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

СТАРА кућа на 6 ари пла-
ца, близина центра, вла-
сник. 064/136-42-00.
(271846)

ТЕСЛА, кућа, 90 квм, 3.5
ара, 55.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (271880)

ШИРИ ЦЕНТАР, 180 квм,
4.5 ари, 90.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (271880)

КУЋА на старом Тамишу,
десетак километара од
Београда, цена договор.
063/881-84-62. (271888)

КУЋА, центар, 120 квм, 5
ари, 75.000. (394),  „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(271890)

КУЋА, Котеж 1, 155 квм,
3 ара, две засебне једини-
це, 105.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (271890)

ХИТНО продјем плац на
Старом Тамишу, 6 ари.
064/014-81-37. (271911)

МАРГИТА,плац 5 ари, ко-
мунално опремљен са
старијом кућом. 065/357-
81-38. (271912)

КУЋА на продају, 160
квм, 12 ари плаца, лега-
лизована. Омољица.
063/210-890. (271955)

МАКСИМА ГОРКОГ,
спратна, 100.000, близу
центра на 4 ара, 41.000,
на 4.5 ара 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4798)

БЛИЗУ центра на 4 ара,
гас, 68.000, за сређивање
на 3.5 ари, 50.000, на 6.8
ари за рушење, 67.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4798)

ПЛАЦ код Родића, повољ-
но, 8 ари. 064/223-83-50.
(271451)

ЈЕДНОИПОСОБАН тан,

Стрелиште, 42 квм, ТА,

18.000 евра. Договор.

060/131-81-66. (2717069

ВОЈНА ЗГРАДА, троипо-

собан, ЦГ, VI, лифт,

50.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (271734)

ДВОРИШНИ, 39 квм, ТА,

улични део, само 13.500.

(679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (271734)

СТРЕЛИШТЕ, 54 квм, дво-

собан, сређен, 34.000;

трособан, 103 квм,

42.000. (324), „Медиа”,

315-703, 064/223-99-20.

(271768)

ДВОСОБАН, Содара, 56

квм, први спрат, 34.000,

64 квм, осми спрат,

35.000. (470), „Дива не-

кретнине”, 345-534,

064/246-05-71. (271740)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,

73 квм, ЦГ, V, 50.000.

(188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (271752)

КОТЕЖ 2, 65 квм, двои-

пособан, 42.000; 46 квм +

11 квм, двособан, 28.000.

(324), „Медиа”, 315-703,

064/223-99-20. (271768)

ЦЕНТАР, двособан, IV

спрат, ТА грејање, вла-

сник. Тел. 063/701-02-77.

(271778)

НОВА МИСА, четворосо-

бан, 111 квм, приземље са

двориштем, 50.000. (300),

„Ћурчић”, 362-816,

063/803-10-52. (271773)

НОВА МИСА, нов двосо-

бан, 52 квм, ВП, 26.000.

(300), „Ћурчић”, 362-816,

063/803-10-52. (271773)

ТЕСЛА, двособан стан 37

квм, ВП, ЕГ, реновиран.

Тел. 064/364-10-56. 

МИСА, 43 квм, II, једнои-

пособан, Та, 25.000, дого-

вор. (336), „Олимп”, 351-

061, 063/494-898.

(271830)

СОДАРА, двоипособан,

ЦГ, V, без већих улагања,

43.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (271734)

КОТЕЖ 2, Моше Пијаде,

60 квм, V, ЦГ, двоипосо-

бан, сређен, 38.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (271830)

ТАМИШ КАПИЈА, 60 квм,

двоипособан, II, ЦГ, нов,

усељив, 60.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (271830)

МИСА, 50 квм, мањи дво-

собан, I, TA, две терасе,

25.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/494-898.

(271830)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

60 квм, VII, 28.000. (398),

„Кров”. 060/683-10-64.

(271837)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-

бан, 65 квм, VII, 38.000.

(398), „Кров”. 060/683-

10-64. (271837)

ДВОСОБАН, Стрелиште,
ЦГ, први спрат, 30.000
евра, замена за мањи.
(470), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(271740)

СУДО-МАШИНА, кауч,
ормар (повољно).
065/544-79-79, 013/251-
41-08. (271744)

ДВОСОБАН, Котеж 2, ВП,
57 квм, 6 м тераса,
31.000. Договор. (470),
„Дива некретнине”, 345-
534, 064/246-05-71.
(271740)

ЦЕНТАР, салонски стан,
113 квм, 45.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (271752)

НОВА МИСА, двоипосо-
бан, 88 квм, III, 27.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (271752)

ТЕСЛА, новоградња, I, 50
квм, лифт, 42.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (271752)

КОТЕЖ 1, двособан, 62
квм, III, ЦГ, 36.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (271752)

ПРОДАЈЕМ објекат за
смештај у центру.
060/043-52-98. (271893)

ПРОДАЈЕМО два стана у
Светозара Милетића 5.
Маријана, 063/693-944. (ф)

СОДАРА, двособан, ТА,
IV, 30.000 и трособан III,
40.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (4798)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
ЦГ, V спрат, 28.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(271880)

ПРОДАЈЕМ намештен
стан од 34 квм, на Миси,
Стражиловска 16.
064/184-87-50. (271885)

ПРОДАЈЕ се стан у стро-
гом центру, трособан, 74
квм. 060/630-38-08.
(271892)

КОТЕЖ 1, 52 квм, мањи
двособан, 31.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(271890)

СОДАРА, 64 квм, двоипо-
собан, 36.000; 74 квм,
трособан, 37.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(271890)

ЦЕНТАР, 60 квм, двоипо-
собан, 45.000; мањи дво-
собан, 37.000. (394),  „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(271890)

СОДАРА, двособан, II, 52
квм, ТА, усељив, 30.000.
(353), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(271856)

МАРГИТА, једнособан, II,
32 квм, усељив, гас,
25.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(271856)

НОВА МИСА, једноипосо-
бан, II, 46 квм, ТА,
19.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(271856)

КОТЕЖ 2, четворособан,
III, 92 квм, ЦГ, 60.000.
(353), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(271856)

ТЕСЛА, Нови Свет, једно-
ипособан, I, 39 квм, ЦГ,
25.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(271856)

СТАРА МИСА, 70 квм, за
рушење, 3.3 ара, 17.000.
(353), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(271856)

КОТЕЖ 1, сређен једнои-

пособан, 48 квм, III,

35.000. (398), „Кров”.

060/683-10-64. (271837)

НОВА МИСА, одличан

једноипособан, 44 квм +

Т, II, 25.000. „Мустанг”,

069/226-66-58. (271842)

ТЕСЛА, мањи двособан,

28.000, реновиран, ВП,

ТА, 38 квм. „Мустанг”,

069/226-66-58. (271842)

КОТЕЖ 2, једноипособан,

64 квм, VII, 25.000 евра.

(242), „Кварт”, 064/125-

62-67, 346-392. (271817)

КОТЕЖ 1, двособан, 58

квм, ВП, 33.000, договор.

(242), „Кварт”, 064/125-

62-67, 346-392. (271817)

КОТЕЖ 2, двоипособан,

67 квм, V, 40.000, дого-

вор. (242), „Кварт”,

064/125-62-67, 346-392.

(271817)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 24,

20.500; двособан, 65, до-

говор. (338), „Јанковић”,

348-025. (271858)

ГОРЊИ ГРАД, 1.5, ЦГ; II,

25.000; Ослобођења, дво-

ришно, 34, 12.000. (338),

„Јанковић”, 348-025.

(271858)

КОТЕЖ 2, двособан, 64

квм, VII спрат, 25.000.

(238), „Тесла некретни-

не”, 064/668-89-15.

(271880)

ТЕСЛА, двособан, IV

спрат без лифта, 26.000.

(238), „Тесла некретни-

не”, 064/668-89-15.

(271880)
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СТАНОВИ

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двособан стан

у Качареву, укњижен, по-

моћни објекти. 062/163-

37-26. (271920)

ПРОДАЈЕМО два стана у

Светозара Милетића 5.

Маријана, 063/693-944.

(ф)

ТЕСЛА, једнособан, 43

квм, III, 28.000. (238),

„Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (271880)

ЦЕНТАР, нови двособан,

41.000 и трособан, 95

квм, II, ЕГ, 72.000.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(4798)

ТЕСЛА, одржаван двоипо-

собан, IV, TA, 26.000;

Стрелиште, двособан, V,

CG, 28.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (4798)

СОДАРА, прелеп двосо-

бан, III, ЦГ, 43.000; војне

зграде, троипособан, ЦГ,

изворно, 51.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (4798)

КОТЕЖ 2, двоипособан,

ВП, 45.000 и III, 42.000;

cen tar lep dvo riš ni,

18.000. „Лајф”, 061/662-

91-48. (4798)

АГЕНЦИЈИ (238), „Тесла

некретнине”, 064/668-89-

15, потребне некретнине.

(271880)

КУПУЈЕМО станове, куће,

на свим локацијама, ис-

плата одмах. (679), Трем

01”, 063/836-23-83.

(271734)

КУПУЈЕМ једносо-

бан/двособан стан за ре-

новирање, исплата од-

мах. 064/206-55-74,

013/362-027. (271683)

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

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, ЦГ, повољно.
064/399-27-16. (271743)

ПОТРЕБАН трособан или

већи стан или кућа на из-

давање за цетворочлану

породицу. 061/241-96-

05. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан не-

намештен стан на Стре-

лишту, близу „Авива”.

Тел. 063/240-783.

(271689)

ИЗДАЈЕМ једнособан

празан стан, зграда без

грејања, Содара.

013/344-167, 064/950-

23-40. (271741)

ИЗДАЈЕМ ексклузиван

двособан намештен стан

у строгом центру града.

Тел. 063/343-451.

(271800)

ИЗДАЈЕМ намештену со-

бу са употребом купати-

ла, ученици, студенктињи

или самици. 013/318-

321. (271857)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, спрат, ТА, 80

евра, код Хотела „Та-

миш”. 064/122-48-07.

(271906)

ИЗДАЈЕМ празан стан,
Котеж 2, 73 квм.
060/488-38-15. 271829)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 2,
приземље. 063/189-74-
50. (4789)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у строгом цен-
тру, ТА, 120. 069/113-00-
73. (271626)
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ИЗДАЈЕМ собу са зајед-
ничком употребом кухи-
ње и купатила. 060/031-
07-26. (271630)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Стрелишту, близу
школе. 060/152-10-51.
(271675)

ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера у Самачком.
Тел. 064/229-02-86.
(271693)

ИЗДАЈЕМ собе за радни-
ке и самце. 064/305-73-
01. (271882)

ДВОСОБАН, намештен,
ЦГ, Котеж 1, слободан од
1. фебруара. 062/208-
828. (271697)

ИЗДАЈЕМ собу, употреба
кухиње, купатила, жен-
ској особи, повољно.
061/301-38-40. (271709)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен дуплекс у центру
града, гас, тераса.
064/320-84-32. (271712)

КУЋА, 68 квм, Старчево,
опремљена, засебна, дво-
риште, 80 евра. 064/305-
80-73. (271755)

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, ЦГ, повољно.
064/399-27-16. (271743)

ДВОСОБАН стан, 50 квм,
Котеж 1, Војвођански бу-
левар 2, 100 евра. 602-
106. (271884)

ПРИМАМ две самице,
брачни пар – кухиња, ку-
патило заједничко.
064/438-12-35. (271894)

ПОТРЕБНА кућа или
стан. Предност нова Ми-
са. 069/664-529. (271901)

СТАН, може и локал, 35
квм, грејање ЦГ, Цра Ду-
шана 38. 062/886-56-02,
013/430-431. (271908)

ДВОСОБАН стан на Те-
сли издајем, градско гре-
јање, ненамештен.
064/806-30-71. (271992)

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

ЛОКАЛ продајем или из-
дајем, центар, 18 квм, но-
воградња, излог, изоло-
ван, клима, легализован.
063/752-04-00, 069/332-
04-00. (271188)

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

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске стани-
це. 063/278-421. (271638)

ЛОКАЛ 80 квм + 80 квм,
преко пута Авив центра.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(271622)

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

ИЗДАЈЕМ локале од 32
квм, Лава Толстоја. Тел.
013/400-911. (271669)

ИЗДАЈЕМ јефтино локал,
новоградња, центар, 18
квадрата, за мање преду-
зетнике, 100 евра.
013/315-707. (271666)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
311 квм. 064/823-62-31.
(271674)

ЛОКАЛ 40 квм, прода-
ја/издавање, ТЦ Змај Јо-
вина, први до Његошеве
улице. 063/201-366.
(271763)

ИЗДАЈЕМ локале близу
Зелене пијаце. 063/617-
421. (271767)

СТРЕЛИШТЕ, издајем ло-
кал, одлична локација, 16
квм, излози, металне ре-
шетке. 064/474-99-11.
(271780)

ИЗДАЈЕМ локал, угао
Светог Саве и Моше Пија-
де, 35 квм. 060/501-11-
90. (271787)

ОПРЕМЉЕН локал, 80
квм, башта, Макси – Дом
омладине, 18.000 евра.
061/114-11-34. (271804)

ИЗДАЈЕМ два нова лока-
ла, центар, један опре-
мљен, салон лепоте, вре-
ди видети. 063/734-82-31. 

ЛОКАЛ 40 квм, прода-
ја/издавање, ТЦ Змај Јо-
вина, први до Његошеве
улице. 063/201-366. (271763)

ПОТРЕБНЕ раднице на
индустријским шиваћим
машинама. 069/238-07-
65. (271601)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за паковање и раз-
воз штампе. 069/867-72-
07. (271475)

ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици у Ковачи-
ци. 064/899-78-53.
(271475)

ПЕКАРИ „Rex”, Банатско
Ново ћсело потребан пе-
кар са искуством. Тел.
063/616-694. (2717029

КАФЕУ „Пацифико” по-
требне конобарице.
060/319-05-77, 061/236-
32-87. (271698)

ПОТРЕБАН радник за рад
на бензинској пумпи у
Панчеву. 063/775-29-92.
(271760)

ПОТРЕБНА радница у
продавници Маркет „Це-
ца”. 060/555-11-73.
(271762)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у кухињи и за рошти-
љем, локал у центру.
063/834-88-10. (271781)

ПОТРЕБАН радник за по-
правку и продајем палете.
069/228-777. (271929)

ПОТРЕБАН конобар-ица,
са искуством, за рад у ре-
сторану. 063/508-719,
063/779-98-56. (271833)

ДОМУ „Familу Gar den”
потребно особље: меди-
цинске сестре, неговате-
љице, помоћне раднице у
кухињи, спремачице, са
радним искуством.
065/523-05-95.
(ф/1/2019)

ФИРМИ „Хумано срце” д.
о. О,. потребни радници
за продају на терену.
Плата од 40.000 –
100.000. Тел. 064/215-23-
72. Звати после 17 сати.
(271919)

БИЛИЈАР клубу 9 потреб-
на конобарица/конобар.
065/801-77-04. (СМС)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требне раднице. 062/339-
279. (271594)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Давид
013” потребна радница,
Новосељански пут б.б.
Панчево. 060/517-69-18.
(271541)

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

ПОТРЕБНА радница у
Маркету „Цеца”. 060/555-
11-73. (271762)

ПОТРЕБАН возач у пека-
ри. CV – mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (271700)

ИЗДАЈЕМ локале 23 и 30
квм, код Аутобуске стани-
це. 352-105. (271860)

ИЗДАЈЕМ пословни и ма-
гацински простор, двори-
ште и прилаз врло уред-
ни, двориште, избетони-
рано. Максима Горког 70.
063/598-969. 

ИЗДАЈЕМ локал на веома
прометној локацији.
065/543-21-41. (271806)

ИЗДАЈЕМ локал, Цара Ду-
шана 2. 063/725-71-70.
(271848)

ПРОДАЈЕМ локал 45 квм,
Ул. Ослобођења, Котеж 1.
064/128-87-40. (271866)

ПРОДАЈЕМ пословну
зграду, 1.700, у центру.
060/043-52-98. (271893)

ИЗДАЈЕМ пословну згра-
ду, 1.700, у центру.
060/043-52-98. (271893)
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ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин, 

леукоцити и тромбоцити) 
и ГВОЖЂЕ  Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,

ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”

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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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

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

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

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

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

OBAVEŠTENJE

O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE 
O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU

SREDINU

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odluči-

vanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

PROJEKTA rekonstrukcije lokacije RBS „Uzdin”-

PA40/PAU40/PAO40. Planirani projekat će se realizo-

vati na katastarskoj parceli br. 1386 K.O. Uzdin, u uli-

ci JNA br. 103, na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca

projekta „Telekom Srbija” a. d., Takovska 2, Beograd.

Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca

projekta, može se izvršiti u uslužnom centru, SO Ko-

vačica ul. M.Tita br.50, u periodu od 18. 01. 2019. do

28. 01. 2019. godine, u vremenu od 10 do 14 sati.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveš-

tenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje

o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja

predmetnog projekta na  životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz

stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li

je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na

životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti

javnost.

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O. 

traži

radi moguće poslovne saradnje pojedinačne sa-
radnike koji imaju iskustva u šivеnju na industrij-
skim šivaćim mašinama. 

Saradnja bi se ostvarivala na mesečnom nivou, na

osnovu zaključenog ugovora 

u kojem bi se utvrdio način saradnje kao i cena za

pružene usluge. 

Početna cena za pružanje usluga bi iznosila od

50.000 RSD, a sve u zavisnosti od obima poslovne

saradnje.

Svi zainteresovani mogu da se jave na brojeve telefona:

013/310-717; 063/207-114 

na email adresu: jelenailijevski@icloud.com

ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54, Pančevo

ПОТРЕБНЕ раднице за

рад у кухињи и за рошти-

љем. Локал у Браће Јова-

новић. 063/897-55-04.

(271781)

ПОТРЕБАН радник за се-

чење иверице на хори-

зонталнм форматизеру.

064/646-08-45. (271793)

ПОТРЕБНИ монтери ске-

ле и помоћни радници.

Звати од 8 до 13, радним

данима. 013/633-560.

(271776)

СПРЕМАЧИЦА за спре-

мање пекаре у Старчеву.

063/835-08-48. (271826)

ПОТРЕБАН столар и та-

патер у производњи та-

пацираног намештаја.

060/600-14-52. (271838)

ПОТРЕБНА шивара са

индустријским машина-

ма, фазе и на штепери-

ци, сарадња на дужи пе-

риод. 064/275-72-00.

(271899)

ПОТРЕБАН кувар, Ресто-

ран „Трешњица”. Тел.

066/801-87-71. (271909)

ПОТРЕБНА девојка са и

без искуства за рад у ка-

зину у центру Панчева.

060/088-02-23. (271867)

PIZ ZE RIA MAMMY по-

требни радници за ка-

сом, палачинкаром и ро-

штиљем. 063/691-169.

(271936)

ПОДЕЛА ФЛАЈЕРА, по-

требни вредни и одговр-

ни људи. 064/241-45-14.

(4798)

ПОТРЕБАН возач Б кате-

горије за паковање и раз-

воз штампе. 069/867-72-

07. (271475)

ПОТРЕБНА радница за

рад у киоску. 064/462-

12-61. (271938)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке

бојлера, шпорeта, инди-

катора, разводних табли,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (271448)

АЛУ ПВЦстоларија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери, тракасте заве-

се, уграђујем, попра-

вљам. 063/882-25-09.

(271454)

МАСАЖА релакс за опу-

штање вашег целог тела.

Позовите 064/269-94-87.

Марија. (271853)

ШИЈЕМ по мери.

064/405-05-36. (271668)

СТРУЧНО орезивање во-

ћака. 060/431-52-70.

(271807)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де, канализације, кабине,

славина, бојлера, котли-

ћа. 063/836-84-76

(271300)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-

СКИ радови, кречење,

глетовање, столарија, ве-

ома повољно. 064/280-

26-15. (271300)

НЕМАЧКИ А1А2Б1, Гете

сертификат. Почетни

свих нивоа и знања.

069/113-00-73.  (271626)

ПОПРАВЉАМО-УГРАЂУ-

ЈЕМО ПВЦ АЛУ и дрвену

столарију, сигурносна

врата, ролетне, стаклоре-

зачке услуге. 060/545-34-

04. (271649)

ПСИХОЛОШКО савето-

вање. 064/210-66-65.

(271847)

ШИЈЕМ по мери.

064/405-05-36. (271668)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако

дрво које вам смета.

063/369-846 (271687)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-

марници, ролетне, вене-

цијанери, уграђујем, по-

прављам, замена гуртни.

064/181-25-00. (271690)

ОЗБИЉНА, одговорна

жена чувала би, негова-

ла, старију особу.

065/237-10-68, 064/665-

86-51. (271715)

КОМБИ превоз робе, ма-

ње селидбе. Никола,

069/129-72-71. (271720)

СТОЛАРСКЕ услуге, ку-

хиње и плакари, поправ-

ке, преправке. 371-274

064/176-88-52. (271723)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-

СКИ радови, гипс, адап-

тације станова, повољно.

Проверите. 061/14-38-

02. (271729)

НЕМАЧКИ, часови свим

узратиа. Преводи. При-

према за полагање свих

нивоа знања. 061/656-

04-04, 352-892. (271730)

МАТЕМАТИКА, физика,

хемија, механика, часо-

ви. Тел. 251-19-81,

063/852-22-43. (2718559

ЕЛЕКТРИЧАР ради ин-

сталације, бојлери, ТА

пећи и остали ел. уређа-

ји. 060/521-93-40.

(271732)

ФАРБАЊЕ када, поправ-

ка ситних оштећења, бр-

зо, квалитетно, дугогоди-

шње искуство. 063/145-

39-97. (271757)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење канализације,

адаптације купатила, по-

павке, сервис, повољно.

064/238-91-31. (271784)

РАДИМО све физичке

послове; рушења, разби-

јање бетона, обарање

стабала, одношење ства-

ри. 064/122-69-78.

(271796)

ШИЈЕМ по мери.

064/405-05-36. (271668)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,

реновирање кровова, бе-

тонирање, стиропор, ба-

валит фасаде. 063/865-

80-49. (271653)

СРПСКИ, часови за

основце, средњошколце,

студенте. Припрема при-

јемних, контролних.

064/462-37-64. (271636)

КОМПЈУТЕРИ, поправка,

сервис, уградња нових

компоненти. Чишћење,

брзо, повољно. 060/351-

03-54. (271639)

РАДИМ све физичке по-

слове, чистимо подруме,

таване, наш превоз.

064/144-37-65. (271646)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

адаптације купатила,

славине, вентили, одгу-

шење канализације од-

мах. 061/193-00-09.

(271806)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење

пањева, кошење и крче-

ње, сејање траве, фрези-

рање. 064/196-17-32. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење судопере, купа-

тила, адaптације, замене,

поправке одмах.

013/331-657, 064/495-

77-59. (271811)

КЕРАМИЧАР са дугого-

дишњим искуством –

квалитетно, педантно,

повољно. 064/252-5175,

062/153-37-06. (271828)

СВЕ врсте физикалија,

утовар/истовар, рушење,

чишћење, разбијање бе-

тона, селидбе, одвоз шу-

та и непотребних ствaри,

и сл. Дејан, 061/626-14-

50. (271845)

СЕЛИДБЕ, превоз робе и

ствари, утовар/истовар,

монажа/демонтажа на-

мештаја. Дејан, 061/626-

14-50. (271845)

ПСИХОЛОШКО савето-

вање. 064/210-66-65.

(271847)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКИ, гипсарски радови,

постављање ламината,

керамике, санитарије,

проверите. 062/816-66-

78. (271896)

ОДГОВОРНО бих водила

рачуна о старијој полу-

покретној жени. 062/826-

07-99. (271907)

МАСАЖА релакс за опу-

штање вашег целог тела.

Позовите 064/269-94-87.

Марија. (271853)

ЧИШЋЕЊЕ и спремање

станова, пеглање веша.

061/412-44-50. (271857)

МАТЕМАТИКА, физика,

хемија, механика, часо-

ви. Тел. 251-19-81,

063/852-22-43. (2718559

МАТЕМАТИКА, статисти-

ка, физика, информати-

ка, могућност месечног

плаћања. Професор.

Центар, 013/353-569,

066/405-336, 061/603-

94-94. (271707)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге. Александар,

064/157-20-03. ((271862)

ЕЛЕКТРИЧАР ради ин-

сталације, бојлери, ТА

пећи и остали ел. уређа-

ји. 060/521-93-40.

(271732)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако

дрво које вам смета.

063/369-846 (271687)

ФАРБАЊЕ када, поправ-
ка ситних оштећења, бр-
зо, квалитетно, дугогоди-
шње искуство. 063/145-
39-97. (271757)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (270711)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицира-
ње, 28 година с вама, га-
ранција. www.bal to -
kad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, ТА пе-
ћи,  поправљамо са га-
ранцијом.  „Фриготех-
ник”, 361-361, 064/122-
68-05. (271617)

ПРЕВОЗ робе, материја-
ла и грађевинске услуге.
064/482-65-53. (271836)

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубин-
ско прање тепиха, наме-
штаја, аутомобила, суше-
ње у комори. 302-820,
064/129-63-79. (271859)

ПРЕВОЗ робе, материја-
ла и грађевинске услуге.
064/482-65-53. (271836)

СЕЛИДБЕ, транспорт ро-
бе, монтажа и демонта-
жа намештаја, паковање
и заштита ствари, одно-
шење непотребних ства-
ри са радницима и без
њих, 00-24 сата.
064/047-55-55. 

РОЈАЛ МГ: уградња/по-
правка; ролетне, комар-
ници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-вра-
та, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-
498. (271783)

КРОВОВИ, поправке, за-
мена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, па-
тошење, изолације, нај-
јефтинији у граду, пензи-
онерима екстра попуст.
013/404-560, 064/290-
45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26,„Електро-
изградња”.(271661)
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Последњи поздрав колеги

СРБИСЛАВУ СТАНОЈКОВИЋУ
дугогодишњем ловном раднику ШУ Панчево

од колега ШГ „Банат” Панчево, ЈП „Војводинашуме”.

Сахрана је 17. јануара 2019, у 11.30, на гробљу Орловача у

Београду

(13/ф

11. јануара 2019. године преминуо је наш драги

РАЈКО ПЕЈОВИЋ
1939–2019. 

Сахрана је обављена 14. јануара 2019. године на

Новом гробљу у Панчеву.

Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима.

Ожалошћена породица

(89/271790)

Последњи поздрав

РАЈКО

ПЕЈОВИЋ

од ДРАГАНА и МАЦЕ

ВОЈВОДИЋ

(95/271801)

Последњи поздрав

БОРИСАВУ

од супруге СЕЛЕНЕ,

ћерке ЈАСМИНЕ и

зета АЛЕКСАНДРА

(81/271774)

Последњи поздрав

БОРИСАВУ

од стрица СТАНОЈА

и стрине ИВАНКЕ

(82/271779)

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 20. 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) 

ОГЛА ША ВА

јав ни увид сту ди је о про це ни ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну

Но си лац про јек та „ТЕ-ТО Пан че во” д.о.о, Ули ца

Спољ но стар че вач ка бр. 199 из Пан че ва, под нео

je зах тев за да ва ње са гла сно сти на Сту ди ју о про -

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

По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про -

јек та мо гу 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) и у про сто ри ја ма Град -

ске упра ве Пан че во, Ули ца Трг кра ља Пе тра I бр.

2 - 4, до 08. 02. 2019. го ди не. го ди не. За вре ме

тра ја ња јав ног уви да за ин те ре со ва на јав ност мо -

же у пи сме ном об ли ку под не ти при мед бе и ми -

шље ња на из ло же ну сту ди ју о про це ни ути ца ја на

адре су Се кре та ри ја та.

Јав на рас пра ва и пре зен та ци ја одр жа ће се 11. 02.

2019. го ди не у згра ди Вла де АП Вој во ди не (при зе -

мље, кан це ла ри ја бр. 39) у 12 са ти.

PEKARSKA INDUSTRIJA PANČEVO AD

Raspisuje konkurs za sledeće radno mesto:

1. Vozač pekarskih proizvoda

Potrebne kvalifikacije:

– III/IV stepen stručne spreme (sa radnim iskustvom

na istim ili sličnim poslovima)

– Vozačka dozvola B ili C kategorije – Prednost C ka-

tegorija

– Poznavanje puteva, prvenstveno Beograda i okoline

– Visok nivo odgovornosti i koncentracije

Opis posla:

– Svakodnevna priprema/provera ispravnosti vozila

– Utovar/Istovar robe

– Kontrola robe prilikom utovara

– Razvoz robe po maloprodajnim objektima po utvr-

djenom rasporedu i dostavljanje dokumentacije po

proceduri

Prijave za posao slati na mail: ili doneti lično na adre-

su: Miloša Obrenovića 39, Pančevo.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 27. 01. 2019.

Za više informacija, svi zainteresovani kandidati mo-

gu pozvati brojeve: 064/ 880-40-75 ili 064/880-47-28. 

„HIPRA” d. o.o., Cara Dušana 17, Pančevo,

oglašava potrebu za zaposlenjem: 

• Mašinskih i građevinskih inženjera

• Mašinskih i građevinskih tehničara

• Bravara

Sa ili bez iskustva.

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs

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 на кат.пар це ли бр.3635 К.О.Пан че во, за из -

град њу ви ше по ро дич ног стам бе ног објек та спрат -

но сти П+4+Пк у ули ци Све то за ра Ми ле ти ћа бр.47,

из ра ђен од стра не ДОО „Ме га Мо ду лор” Пан че во,

Све тог Са ве бр.29, за ин ве сти то ра Ку ли шић Ти ја -

ну, Пан че во, Ми ло ша Обре но ви ћа бр.5а.

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 до 13 са ти у пе ри о ду тра ја ња

јав не пре зен та ци је од 7 да на, по чев од 18. 01. 2019.

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.  

Фир ми ABR-Mechanic d. о. о. Пан че во, Пољ ска 59, 

по треб ни 

АТЕ СТИ РА НИ ВА РИ О ЦИ
и

БРА ВА РИ-ЦЕ ВА РИ,

за рад у зе мљи и ино стран ству. 

Тел. за при ја ве 064/976-50-44.

Mail за при ја ве: abrmechanic@gmail.com

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 на кат.пар це ли бр.1018 и 1019 К.О.Пан че во,

ул. Та на ска Ра ји ћа бр. 24,  за из град њу ви ше по ро -

дич ног стам бе ног објек та По+Пр+2+Пс,  из ра ђен

од стра не  „ART ROYAL”, Пан че во, Трг сло бо де 1,

за  инвеститорa „Фи кус град ња” ДОО, Бе о град,

Мех ме да Со ко ло ви ћа бр. 53

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 до 13 са ти у пе ри о ду тра ја ња

јав не пре зен та ци је од 7 да на, по чев од 18. 01. 2019.

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.  

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O. 

TRAŽI

radi moguće poslovne saradnje  preduzetnike sa
registrovanom delatnošću koji imaju iskustva u
šivеnju na industrijskim šivaćim mašinama. 

Saradnja bi se ostvarivala na mesečnom nivou, na

osnovu zaključenog ugovora 

u kojem bi se utvrdio način saradnje kao i cena za

pružene usluge. 

Početna cena za pružanje usluga bi iznosila od od

50.000 RSD, a sve u zavisnosti od obima poslovne

saradnje.

Svi zainteresovani mogu da se jave na brojeve telefona:

013/310-717; 063/207-114 

na email adresu: jelenailijevski@icloud.com

ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54, Pančevo

                                                            

Тражите посао? Weconnect 013” из Панчева

запошљава људе који говоре немачки језик.

Стручна спрема није битна.

Нудимо сигуран посао и високу зараду.

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

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.

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Од-

гушење купатила, канали-

зације, водоводне адапта-

ције, замена вирбли, вен-

тила, батерије, санитари-

је, прикључка воде и ка-

нализације. Од 0 - 24 са-

та, пензионерима екстра

попуст. Долазим одмах.

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

09, 061/348-20-00,

062/845-96-26, „Електро-

изградња”.(271661)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче, климе,

бојлере, шпорете, ТА пе-

ћи,  поправљамо са га-

ранцијом.  „Фриготех-

ник”, 361-361, 064/122-

68-05. (271617)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, канали-

зације, водоводне адапта-

ције, замена вирбли, вен-

тила, батерија, санитари-

је, све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

013/348-139, 064/493-44-

63, 063/811-74-89, Јови-

чин. (271662) 

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

063/278-117, 064/176-91-

85. (270386)

СЕЛИДБЕ, превоз робе и

другог лако терета у Пан-

чеву и ван Панчева. Позо-

вите најбоље и најквали-

тетније. 060/309-64-55 –

Пеђа, 061/668-92-44, Го-

ран. (271651)

ПЕЧЕМО услужно ро-

штиљ за све прославе, 100

динара/килограм.

066/888-13-31. (271777)

ИЗДАЈЕМО локал за све

врсте прослава, скупова,

до 60 места. 064/128-37-

25 (271777)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, гипсарски радо-

ви, ламинат. 062/156-02-

07, 064/317-10-05.

(271801).

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље. Цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (271832)

ПРЕВОЗ робе, материјала

и грађевинске услуге.

064/482-65-53. (271836)

ИЗДАЈЕМ апартман у

центру Златибора. Повољ-

но. 063/709-44-97.

(271476)
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ДРАГАНА

ЉОТИЋ

Последњи поздрав

Ленкиној мами.

Другари из одељења,

учитељица и родитељи

II-1 ОШ „Јован

Јовановић Змај”
(33/271699)

ДРАГАНА

ЉОТИЋ

ЈОВАНОВИЋ

Најискреније сауче-

шће породици.

АГЕНЦИЈА „БЕБА”

72/271758)

Последњи поздрав

БОРИСАВУ

од сина ПЕТРА, снајке ИЛИНКЕ и унука

ТЕОДОРЕ и НАТАЛИЈЕ

(80/271779)

Другарице

ДРАГАНА
ЉОТИЋ

ЈОВАНОВИЋ

Нека те анђели чувају.

Недостајаћеш нам

заувек.

МАЈА и ЦЕЦА

(96/271803)

10. јануара 2019, заувек нас је напустила наша вољена

ДРАГИЦА ВЛАЈКОВИЋ
1945–2019.

Заувек ће остати у нашим срцима.

Супруг ВЛАСТИМИР, син НЕНАД, ћерка ВЕСНА, снаја МАЈА,

зет МИЛАНКО и унуци МИЉАН, ЈЕЛЕНА, МИЛИЦА и АНА

(75/271765)

Последњи поздрав вољеној

ДРАГИЦИ ВЛАЈКОВИЋ

од породица БОДИРОГА и КУЗМАНОВСКИ

(76/271766)

Твоја храброст је наша звезда водиља...

ДРАГАНА ЉОТИЋ ЈОВАНОВИЋ

Буди наш анђео чувар...
ДУШИЦА и ДЕЈАН

(110/271829)

Била си и остала једна и јединствена...

ДРАГАНА ЉОТИЋ ЈОВАНОВИЋ

Воле те твоји: СИНИША, ЛЕНКА и ЂОРЂЕ

(109/271829)

ДРАГАНА

ЉОТИЋ

ЈОВАНОВИЋ

Нека те анђели сада чу-

вају на неком бољем ме-

сту, а ми ћемо те заувек

чувати од заборава

Твоји ПЕТРОВИЋИ

(111/271829)

Последњи поздрав

ДРАГИЦИ

ВЛАЈКОВИЋ

Од прије СТАНКЕ и

МИРЕ са породицом

(117/271849)

13. јануара 2019. престало је да куца срце наше мајке

ЗОРЕ АБЦИ
1948–2019.

Испраћај ће бити у недељу, 20. јануара 2019, у 15 сати, на Новом

гробљу у Београду.

Ожалошћени: син РОБЕРТ и ћерка РЕНАТА са породицама

(115/271841)

После кратке и тешке болести преминула је наша

ДРАГАНА ЉОТИЋ ЈОВАНОВИЋ
1977–2019. 

Наша вољена преминула је 12. јануара, али ће заувек живети у

нашим срцима. 

Ожалошћени: твоји најмилији

(146/2719039

ДРАГАНА ЉОТИЋ ЈОВАНОВИЋ

Драгани последњи поздрав од чике и нине са по-

родицом

(144/271895)

Драга

ДРАГАНА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји: ГАНА, МЕГИ и ЗОРАН
(145/271898)

ДРАГАНА

ЉОТИЋ

ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав

Драгани од вртића

„Ласта”.
(147/271904)

ЦВЕТИН

ТАДИЋ

Последњи поздрав

од братанице ЈАСНЕ

с породицом

(151/271915)

13. јануара 2019. напу-
стио нас је наш драги
отац, деда и таст

ЦВЕТИН

ТАДИЋ
1946–2019.

Последњи поздрав од
ћерке МАРИЈЕ и МИ-
ЛИЦЕ с породицама

(149/271915)

Последњи поздрав

ЦВЕТИНУ

ТАДИЋУ

од брата СРЕТЕНА

с породицом

(150/271915)

Последњи поздрав

зету и пријатељу

ЦВЕТИНУ

ТАДИЋУ

Успомене на тебе не

могу се заборавити.

МЛАДЕН
с породицом

(157/271932)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,  

а четвртком и петком  од 8 до 13 сати



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 18. јануар 2019. 21

12. јануара 2019, изненада нас је напустио наш вољени

ИВАН ЈОВАНОВ
1957–2019.

Ожалошћени: супруга ДОБРИЦА, ћерке ИВАНА и ТАМАРА и

отац РАТКО

(15/271656)

Последњи поздрав најдражем татици

ИВАНУ ЈОВАНОВУ
1957–2019.

Заувек ће те волети твоје ћерке ИВАНА и

ТАМАРА

(16/271656)

Последњи поздрав вољеном бати

ИВАНУ ЈОВАНОВУ
1957–2019.

од сестре ГОРДАНЕ с породицом

(17/271656)

Последњи поздрав

течи

ИВАНУ

од ДИВНЕ и ЖАРКА

са породицом

(24/271678)

14. јануара преминуо је наш вољени

МИЛАН МАРКОВИЋ
1935–2019.

Сахрана ће бити обављена на гробљу Девојачки

бунар.

Ожалошћени: супруга, синови, снаја и унуци

(66/271476)

Последњи поздрав нашој вољеној мајци и баки

од њених најмилијих

КАТАРИНА ВОЈИНОВИЋ
1932–2019.

Ожалошћени: ћерка МАГДОЛНА, 

унук ДЕНИС и МОНИКА

(68/271748)

27. децембра 2018. напустио нас је

ЛАЗАР МИХАЈЛОВИЋ
1930–2018.

Отишао је као што је и живео, тихо и достојанствено.
Лепа сећања заувек остају. Његови најмилији

(71/271756)

Последњи поздрав

МИРОСЛАВУ КОСТИЋУ
10. XII 1958 – 7. I 2019.

Ожалошћени: мајка СМИЉАНА, супруга

ОЛГИЦА, син БРАНИСЛАВ, ћерка

БРАНИСЛАВА, снаја БОЈАНА и декини

ТЕОДОРА, КАТАРИНА, АНДРЕЈА, 

ДАМЈАН, ФИЛИП, ВОЈИН и ИЛИЈА

(90/271792)

Последњи поздрав

пријатељу

МИРОСЛАВУ

КОСТИЋУ

од прике САВЕ

са породицом

(91/271792)

Последњи поздрав драгој
комшиници

ДРАГИЦИ
станари у Љ. 

Ковачевића 22
(67/271741)

Последњи поздрав брату и стрицу

ЂОРЂУ ТИМОТИЈЕВИЋУ
1939–2019.

од браће ПЕТРА и МИОДРАГА и братана-

ца ПЕТРА и ПРЕДРАГА са породицама

(116/271843)

Последњи поздрав нашем драгом

МИРОСЛАВУ КОСТИЋУ

од породице САВКОВИЋ

(127/271864)

Драги наш

РАДЕ

Туга... бол... неверица... 

и питање Зашто баш ти?!

Имао си превелико ср-

це..., али оно овога пута

није издржало...

Ипак, живећеш у нама

док и нас буде... 

Увек ће те волети: 

БЕТА, ВАЛЕНТИНА,

ТАЊА, БОБАН, ОМА

СЛАВКА и стриц

МИРОСЛАВ са децом

(129/271868)

Последњи поздрав поштованој колегиници

ЗОРИ АБЦИ
медицинска сестра у пензији

ОПШТИНСКИ САВЕЗ ЗДРАВСТВЕНИХ

РАДНИКА ПАНЧЕВО
(100/Ф)

Последњи поздрав оцу, свекру и деди

ДРАГУТИНУ ТАДИЋУ ГУТИ
1943–2019.

Од сина ИВИЦЕ, снајке СНЕЖАНЕ и унука НИ-

КОЛЕ и АЛЕКСАНДРА

Увек си нас волео и чувао. То ти нећемо забора-

вити, вечно ћеш живети у нашим срцима.
(114/271835)

Последњи поздрав драгој

РАДИ ДАБИЋ

од породице РАТКОВИЋ

(133/271874)

РАДА

Вечно те памтимо.

Од тетке ЉИЉЕ

СТОЈНОВ са децом

(134/271876)

Заувек у срцу

РАДА

Волимо те.

Од: НАНЕ, тетка

БИЦЕ и теча НЕШЕ

са децом

(135/271876)

Последњи поздрав

најбољој куми

РАДИ

од кумице ЈЕЛЕНЕ,

кума ДРАГАНА, 

куме ДРАГАНЕ

и кума ГОЈКА

(126/271862)

Последњи поздрав

кумици

РАДИ

од кумова ЋИРИЋ

из Омољице

(156/271930)

СТОЈНИЋ АНТИ ДРАГАНУ

Последњи поздрав од супруге ЉИЉАНЕ, ћерки

САЊЕ и ДРАГАНЕ и сестре БИЉАНЕ с породи-

цом
(141/271889)
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После изненадне болести, прерано нас је напустила вољена и мила

РАДОЈКА ДАБИЋ
рођ. Вицановић

1972–2019.

Бескрајно ће је волети: мама СЛАВКА, тата БОРКО, супруг ВЕЛИМИР, синови ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР, 

брат ЗОРАН, снаја МАНУЕЛА, братаница ЈОВАНА и братанац БОРКО

(39/271724)

Красиле су те све особине које родитељи

могу само да пожеле, мила ћерко

РАДО

Поносни смо што смо те имали и хвала

ти што си оставила најлепша сећања на

себе.

Не постоје речи којима бисмо ти се за-

хвалили за све радости које си нам пру-

жила.

Заувек ће те волети мама СЛАВКА

и тата БОРКО

(40/271724)

Вољена наша супруго и мајко

РАДО

Више никада и ништа неће бити као

пре. 

Увек ће остати велика празнина у сваком

делу нашег срца и душе.

Много боли и болеће заувек...

Твоји: ВЕЛИМИР, ПЕЦА и САЛЕ

(41/271724)

Иконо наше породице, мила моја сејо

РАДО

Живела си у сенци свих нас које ниси

желела било чиме да повредиш.

Твоје ведро срце и топао осмех обасипали

су нас радошћу сваки дан.

Али, изгледа да је дошао тренутак када је

неко тамо негде препознао твоју анђеоску

доброту и одвео те далеко од нас.

Вечно ће те волети брат ЗОРАН, 

снаја МАНУЕЛА, братаница ЈОВАНА

и братанац БОРКО

(42/271714)
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Последњи поздрав драгој колегиници

РАДИ

од колектива Агенције „Ацеган”

(21/271665)

Последњи поздрав куми

РАДОЈКИ ДАБИЋ РАДИ

Недостајеш.

Породица КЕЖИЋ

(22/271672)

Вољеној сестричини

РАДИ

Дођи ми у снове,

да се испричамо као некад.

Дођи ми у снове да се смејеш као некад.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Тетка ЗОРА, теча МИША и брат НЕМАЊА

(43/271724)

Вољеној сестричини

РАДИ

Разговор са тобом био је последњи, ни слутила

нисам. Разговора са тобом више неће бити, јер

тебе нема, анђеле наш.

Заувек ћемо те волети.

Тетка ЛАЛА и теча ЛАМЗА

(44/2371724)

Последњи поздрав

драгој

РАДИ

Угоститељска радња

„Бели нарцис”

(47/271724)

Мојој драгој сестри

РАДИ

Твоја душа пуна доброте, осмех пун љубави и то-

пао поглед, чинили су наше животе лепшим.

Хвала ти за сву радост и љубав којом си нас да-

ривала.

С љубављу сестра САЊА, зет АЛЕКСАНДАР

и сестрић МИЛОШ

(45/271724)

Нашој предоброј сестри

РАДИ

С тобом смо провели најлепши део свог живота.

Никада више нећемо имати ону срећу коју смо за-

једно имали.

Хвала ти што си постојала.

Верујемо да ћемо се једнога дана поново срести...

С љубављу сестра САНДРА и зет БОБАН
(46/271724)

Последњи поздрав драгој

РАДИ

од породице БОЖИЋ
(48/271724)

Последњи поздрав

нашој РАЈКИ

Чуваћемо те од заборава.

Твоје колегинице из ДОО „ВИЦАНОВИЋ”
(49/271724)

Последњи поздрав снаји

РАДИ

од стрица МИЋЕ с породицом
(54/271725)

Последњи поздрав драгој

РАДИ ДАБИЋ
Радо! Зашто си пожурила тамо где ти није место, а ни-
си остварила све жеље.

Чика ЂОЛЕ и тетка ДИВНА
(59/271733)

3
Последњи поздрав нашој Кеки

РАДОЈКА ДАБИЋ

Остала је велика празнина, увек ћеш бити у

нашим срцима.

Стриц ЖИВОРАД, стрина МИРЈАНА, 

брат ОСТОЈА, снаја МИЛИЦА и теткини

ЛУКА и САРА

(73/271760)

Последњи поздрав

РАДИ

ДАБИЋ

од ЗВЕЗДАНЕ

и БРАНИСЛАВА

са породицом

(74/271761)

Последњи поздрав Бор-

ковој и Славкиној ћерки

РАДИ ДАБИЋ

од другова из Стакло-

резачке радње: МАРЕ,

СТЕВА, ЂОЛЕ, ЂУРА,

ЈОВА, ЦВЕЛЕ, ЛЕКА,

ДАЧА и МИЋА

(78/271770)

Последњи поздрав

РАДИ ДАБИЋ

РУЛА, ЛАЛА, ОСТОЈА, СТЕВА, ДУЛЕ, МУЈКЕ,

БУЦА, БОСАНАЦ, МИЛЕ, ПЕРКЕ, ПЕРА, ЂУРА,

СОВА, ПАНТА, СЛАВКО, МИМИ, ШЉИВАР, 

ГОРАН, МИЛАНЧЕ, ВЛАЈКО, МИЛЕ, ИВАН, 

САЛЕ, САЛЕ А., КЕМПЕС, БОРИС, ДАНЕ, 

ВИНКО, РАДУЛАЦ, МИЛОШ и КОЦКА

(94/27199)

Последњи поздрав

Анђелу, драгој

РАДИ

САЛЕ СРДАНОВ

са породицом

(93/271798)

Нашој вољеној

РАДОЈКИ ДАБИЋ

Вољени никада не умиру.

Породица КРАЧУН

(101/271812)

Последњи поздрав

драгој

РАДИ

од породица

ДАВИДОВИЋ

(103/271816)

Последњи поздрав

РАДОЈКИ

ДАБИЋ

Искрено саучешће фа-

милији Дабић и Вицано-

вић од БОРЕ и ЈЕЛЕНЕ

РОМИЋ с породицом

(105/271821)

Последњи поздрав драгој снаји

РАДОЈКИ ДАБИЋ

Од тетака МИРЕ, ЉИЉЕ и БРАНКЕ са породицама

(107/271824)

Последњи поздрав

драгој

РАДИЦИ

од МИЛАНА

и БРАНКЕ

(139/4798)

Последњи поздрав

куми

РАДИ

од породице ЂУРАН

(138/271883)

Последњи поздрав

драгој

РАДИЦИ

од ЂУРЕ, БИЉЕ, 

МИЛИЦЕ и ВЛАДЕ

(140/4798)
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Најдражи наш

ЗОРАН ГЛИГОРИЋ
1963–2019.

Неизмерна је и вечна наша љубав за тебе.

Твоји: ЛУКА, МАРКО и ОЉА

(121/271863)

Последњи поздрав вољеном зету

ЗОРАН ГЛИГОРИЋ
1963–2019.

ЉИЉА и ЈОЦА

(122/271863)

Последњи поздрав вољеном зету
и течи

ЗОРАН ГЛИГОРИЋ
1963–2019.

ЕЛЕНА, МАЈА и ЉУБА

(123/271863)

Бато,

ЗОРАН ГЛИГОРИЋ
1963–2019.

Кога ћу ја сада звати?

Само да ти чујем глас.

Сека ЗОРИЦА, зет БОРИСЛАВ, 

МИЛИЦА и ВЛАДАН

(125/271863)

Последњи поздрав вољеном брату

ЗОРАН ГЛИГОРИЋ
1963–2019.

МИРКО са породицом

(124/271863)

Последњи поздрав

куму

ЗОРАНУ

ГЛИГОРИЋУ

Кумови СТЕВАН, 

ЈАСМИНА и МАРКО

(87/271785)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЗОРАНУ

Својим животом учинио си овај свет бољим.

СТЕВА и ЉИЉА ЈЕЗДИЋ
(26/271682)

Последњи поздрав

ГЛИГИ
нашем великом прија-
тељу
Увек ћеш остати у на-
шим срцима, по лепим
и добрим. Нека те Анђе-
ли чувају.

Твоји. ГАГА, ЂУСИ
и СТЕФАН

(36/271710)

ЗОРАН ГЛИГОРИЋ

… Носио је своју тугу господски, к’о савршено

скројено одело по мери.
АЦА КАНДИЋ

(38/271717)

Последњи поздрав дра-
гом комшији

ЗОРАНУ
од станара у Илије
Гарашанина бр. 14

(69/271754)

11. јануара изненада нас је напустио наш

најдражи

ЦВЕТА СТОЈШИН
1953–2019.

Хвала ти за сву љубав и доброту коју си

нам пружио.

Твоји: супруга ВЕРА и ћерка АНЂЕЛИЈА

са породицом

(56/271727)

Последњи поздрав

ЦВЕТИ

од породице КОПАЊА

(58/271731)

Последњи поздрав комшији

ЦВЕТИ СТОЈШИНУ
1953–2019.

Недостајаћеш нам много.
Породице КОПАЊА, ДАБИЋ и ЈЕЛАЧА

(57/271727)

Последњи поздрав
комшији

ЦВЕТИ
од породица

ПЕТРОВИЋ и САВИЋ
(63/271738)

Последњи поздрав

земљаку

ЦВЕТИ СТОЈШИНУ

Породица СТАНКОВ

(120/271852)

Последњи поздрав

ЦВЕЛЕТУ

од породице

СТОЈАДИНОВ

(142/271891)

Последњи поздрав

комшији

ЦВЕТИ

од породице

СТЈЕПАНОВИЋ

(143/271891)

3
Заувек у нашем срцу

љубљена

СОФИЈА ТРОГРАНЧИЋ

ЊОЊА
13. V 1958 – 15. I 2019.

Супруг СТАНИСЛАВ, синови

ЛЕОНАРД и БОГДАН

(153/271921)

Свако има неког кога нема

МИЛЕНА ВАСИЉЕВСКИ
удата Паунић

Ни време, ни туга неће умањити лепоту што смо

скупа постојали.

Генерација 107. Гимназије „Урош Предић”

(3/и)

Не постоје речи ко-

јима бисмо исказа-

ли најискренију за-

хвалност породици

ЏАМТОВСКИ и осо-

бљу ресторана „Ве-

трењача” на неиз-

мерној подршци и

помоћи поводом из-

ненадне смрти на-

шег вољеног Чех Ра-

дослава....

Захвална породица

(130/271868)
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Обавештавамо родбину и пријатеље да

ћемо 20. јануара 2019. године дати четр-

десетодневни помен нашем драгом

ИВАНУ ИВАНОВСКОМ

Супруга РУМЕНА, син ПРЕДРАГ, ћерка

ЈЕЛЕНА, снаја ВЕСНА, зет НЕНАД

и унуци МИРЈАНА, МИЛАН и МАРИЈА

(32/270696)

БОСИЉКА

ДАКИЋ
2008–2019.

Живиш у нашим

срцима.

Породица

(102/271814)

15. јануара је седам го-
дина од смрти супруга,
оца и деде

ВЛАСТИМИРА
МЛАДЕНОВИЋА

2012–2019.

Увек си у нашим мислима.
Супруга БАРБАРА, 
ћерка ВЕРА, унук

ДАРКО и унука БИЉАНА

(106/271821)

ЛЕЧЕИ ИШТВАН
2018–2019.

„Тешко је, тешко је, кад се снови потроше,

када бол је све што носиш, а носиш пуне кофере.

Тешко је, тешко је, кад ти време побегне.

Када путујеш са тугом а стигну невоље”

Супруга ГАБРИЈЕЛА и ћерка АННА

(83/271781)

ЛЕЧЕИ

ИШТВАН

Недостајеш за све што

долази, недостајеш.

ТАЊА и ИВАН

са децом

(84/271782)

ЛЕЧЕИ

ИШТВАН

Нема дана да не по-

мислим на Тебе дру-

же мој најбољи.

ЉУБИША

ПАВЛОВИЋ
(85/271782)

ЛЕЧЕИ

ИШТВАН

Не волим јануар, ни

беле зимске врагове.

ЛЕОНТИНА

(86/271782)

23. јануара се навршава
четрнаест година отка-
да ниси са нама

ИВАН
АРСЕНИЈЕВИЋ

АРСА
1985–2005.

Чувамо те у срцима.

Твоји најмилији

(77/2717699

24. јануара 2019. навр-

шиће се дванаест година

од смрти нашег вољеног

СТАНКА

РАДОСАВЉЕВА
1945–2007.

Живиш у нашим срцима.

Твоји најмилији

(79/271772)

МИРОСЛАВ

МИЛУТИНОВИЋ

ЕРА
1991–2019.

Супруга са децом

и унуцима

(88/271788)

СЕЋАЊЕ

СЛАВКО

РЕЛИЋ РЕЉА
2008–2019.

Радо га се сећају по-

родице АЛЕКСИЋ и

МАРКОВИЋ

(118/271850)

Моја вољена мама

БОЈА

ЧУБРИЋ

Заувек је у мом срцу

и лепом сећању.

Ћерка ДУШАНКА

са породицом

(8/271641)

23. јануара навршава

се годину дана отка-

ко је преминуо наш

др ВИОРЕЛ

БОАРУ

Породица БОАРУ

(131/И)

11. јануара је две године откада је умрла

моја мати

ДУШАНКА САВИЋ
11. III 1937 – 11. I 2017.

Вољена моја мати, тешко је стегнути срце

да не боли, душа да не пати, сузе да не теку. 

Богињо моја, анђелу мој чувару. По до-

броти те памтим, с поносом помињем и

чувам од заборава.

Твој син ДРАГАН

(2/271171)

ЈАНОШ

КУЗМИЋ

19. јануара, у 11 сати,

даваћемо годишњицу и

сећати се увек на тебе.

Супруга НАДА

с породицом и брат

ЈОЖИ с породицом

(19/271663)

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ

КОСТИЋ
19. I 1980 – 19. I 2019.

Ожалошћена мајка

СМИЉАНА

с породицом

(92/271792)

ДЕСА

ЛУКИЋ
2009–2019.

Десет година од смр-

ти, заувек у сећању.

Породица ЛУКИЋ

(112/271820)

МИЛИВОЈЕ

ТИЈАНИЋ
2009–2019.

Чувају те од забора-

ва: РУЖА, МИРЈАНА

и ВЛАДАНА

(119/271851)

23. јануара 2019. године, у 11 сати, на Старом пра-

вославном гробљу у Панчеву, одржаћемо годишњи

помен нашем драгом

ЈОВАНУ ТОФЕЛУ
1943–2018.

Најлепше успомене на тебе чувамо у нашим срцима.

Бескрајно нам недостајеш.

С љубављу твоји: МИОДРАГ, МИЛИЦА, 

ДЕЈАН и РАСТКО
(137/271878)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР

ДАБИЋ
13. I 1998 – 13. I 2019.

Године пролазе ти оста-

 јеш у нашим срцима.

Син ВЕЛИМИР и унуци

ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР

(50/2717249

У недељу, у 10 сати, даје-
мо шестомесечни помен
нашем

ВИДОЈКУ
ПЕШИЋУ

ГЕРИ
Његови најмилији: 

супруга и синови

Бол траје и туга остаје
вечито

(60/271735)

20. јануара 2019. навршава се десет годи-

на откако није са нама

ВЛАСТИМИР С. УРОШЕВ
1926–2009.

Живиш у нашим срцима, сновима, сећа-

њима. 

Твоји најмилији

(152/271918)

У недељу, 20. јануара 2019, у 12 сати, на Новом бежа-
нијском гробљу даваћемо четрдесетодневни помен
драгом тати

ГРГО ПАПАЦ
Ћерка ОЉА с породицом

(148/271905)

СЈЕЋАЊЕ
20. I 2012 – 20. I 2019.

СРЂАН
МЕДИЋ

Врјеме пролази, а сје-
ћање на тебе остаје.
Ћерка САЊА, супруга
НАДА, породице МЕ-
ДИЋ, ЛАЗИЋ и ВУЧЕ-
МИЛОВИЋ

(154/271926)

Последњи поздрав

драгом комшиници

АНКИЦИ

КОЦО

од станара у Илије

Гарашанина бр. 14

(70/271754)

Последњи поздрав

нашем вољеном

АЛЕКСАНДРУ

ЈОВАНОВИЋУ

Његови најмилији

(28/271687)
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9. јануара се навршавају четири тужне године

МАРА РАНКОВИЋ
2015–2019.

С поштовањем твоји најмилији

(1/271170)

24. јануара 2019, у 10 сати, даваћемо годишњи помен
нашој вољеној

ЉИЉАНИ ЖИВКОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(4/271632)

У уторак, 22. јануара 2019, у 10 сати, на Право-

славном новом гробљу у Панчеву, даваће се сед-

могодишњи помен вољеној ћерки

МИРЈАНИ ЗОРИЋ
1960–2012.

Дани и године пролазе, али ниједан без туге и бо-

ла за тобом вољена моја ћерко – Миро! Твој пре-

рани одлазак је доживотна рана за моје мајчин-

ско рањено срце. За тобом остаје само бол, пра-

знина, туга и незаборав.

Како живети и даље без тебе једина моја радости

и туго.

Твоја вечно ожалошћена мајка МИЛИЦА

(11/271647)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈАНА ЈОВИЧИЋ
22. I 1999 – 22. I 2019.

Прохуја двадесет тужних година.

Породица ЈОВИЧИЋ

(27/271684)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНКО МОМЧИЛОВ
17. I 2002.

Заувек у нашим срцима.

Твоја породица

(30/271694)

ИЛИЈА ОЛИВЕРА
ДУДУКА КРСТИЋ

Остаћете вечито у нашим мислима и срцима.
Ваши најмилији

(34/271705)

СЕЋАЊЕ

15. I 2009 – 15. I 2019.

СПАСОЈЕ

БУКУР

С љубављу и поштова-

 њем породице БУКУР

и УГЉЕШИН

(55/271725)

СЕЋАЊЕ

ТОМА

МАРКОВИЋ
21. I 1995 – 21. I 2019.

С љубављу и пошто-

вањем

ПОРОДИЦА

(61/271736)

18. јануара је седам го-

дина откако ниси са на-

ма сине

МИОДРАГ

ВЕЛИЧКОВ
18. I 2012 – 18. I 2019.

Бол и туга не престају.

Мајка СЛАВКА

с породицом
(62/271737)

СТЕВАН

ПРИБИЧЕВИЋ
1947-2018.

Пуно нам недостајеш.

Боли јако боли.

Твоји: ћерка САЊА и

унук НИКОЛА

(64/271739)

СТЕВАН

ПРИБИЧЕВИЋ
1947-2018.

Почивај у миру, чуваће-

мо те од заборава.

С тугом у срцу сестра

ЗОРА с породицом

(65/271739)

СЕЋАЊЕ

ВИДАНОВИЋ

МИОДРАГ БОШКО ВИДОСАВА
1989–2019. 2006–2019. 2006–2019.

Радо вас се сећају ваши: ПЕРА, СТЕВА и БУБА

(97/271088)

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

наше драге

МАЈСТОРОВИЋ

СВЕТА БОРКА

Ништа не може да попуни празнину у нашим ср-

цима.

Увек ће вас неизмерно волети ЦЕЦА, БИЉА, РА-

ЦА, МАРИО, ЛУКА, ДУШАН, ЛЕНКА и ЛУКИАН
(108/271824)

Драги наши родитељи

ВЕКЕЦКИ

ДУШАН КАТИЦА
2013–2019 2014–2019.

Пуно година је прошло како сте отишли заувек, али

време не брише сећање и љубав на Вас. 

Јако нам недостајете.

Ваше ћерке: ЈАСМИНА и ЉИЉАНА, зет МЛАДЕН и

унука ЈЕЛЕНА
(113/271832)

21. јануара 2019. године навршава се годину да-

на од смрти нашег вољеног

БРАНКА САВУЛОВА

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Супруга СТОЈАНКА, син СТЕВИЦА и ћерка

СНЕЖАНА с породицама

(128(28+718649

БОЈА ДУМИТРАШКОВИЋ

Пола године како те нема, али ћеш увек живети

у нашим срцима.
Твоји најмилији

(98/271809)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЛАН КОТРЉА

Десет година како те нема. 

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији

(136/271878)

ЈОСИП КАЛУЖА
2017–2019.

Године пролазе, али бол и туга остају јер пра-

знина коју је оставио твој одлазак остаје вечно.

Много нам недостајеш.

Твоје ћерке: СЛАВИЦА, КАТИЦА и ОЛГИЦА

са породицама

(104/271820)

12. јануара навршило се педесет година откако

нас је напустио наш вољени

ЛАЗА МИЛАНОВИЋ

Свима си остао у најлепшем сећању и вечно ћеш

живети у нама.

Твоји: СЛАВКА и МИША

(155/2719309

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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ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ ША

ГР ГИЋ
2001–2019.

Го ди не про ла зе, ту га

и се ћа ње оста ју. 

Тво ји нај ми ли ји
(20/271661)

СЕ ЋА ЊЕ

на дра гог ку ма

МИ ШУ

ГР ГИ ЋА

По ро ди ца 

ЛЕ ПЕ ДАТ

(99/4798)

ПОМЕН

2015–2019.

ВУКИЦА

ЖЕБЕЉАН

Никада те нећу забо-

равити син ГОРАН

(5/271637)

МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ

Вило моја недостајеш ми бескрајно!

Никада се нећу помирити са тим да си отишла...

Ти живиш у сваком кутку мога срца.

Знај да моје - „Волећу те заувек” није нестало

оног дана када си напустила свет.

У мом животу ти никада нећеш имати замену.

Твоја сестра НАТАША
(6/271640)

У суботу, 19. јануара

2019, у 11 сати, дава-

ћемо шестомесечни

помен, на Новом гро-

бљу, нашој драгој

МАРИЈИ

ЗДРАВКОВИЋ

Душо наша, 

Нека те анђели на

небу чувају.

Ми те заувек чувамо

у нашим срцима.

Твоји мама и тата

(7/271640)

СЕЋАЊЕ

22. јануара 2019. године, навршавају се две године откада није са

нама наша драга мајка и бака

БОСИЉКА НОВАКОВИЋ
1942–2017.

Сећамо те се са пуно љубави, захвалности и туге.

Твоји најмилији

(10/271645)

С поносом чувамо успомену на тебе драга мама

МИРЈАНА МАТЕЈИЋ
17. VI II 1953 – 21. I 2018.

„... можда спава са очима изван сваког зла,

изван ствари, илузија, изван живота,

и с њом спава, невиђена, њена лепота,

можда живи и доћи ће после овог сна,

можда спава са очима изван сваког зла...”

Сувише је успомена, љубави, бриге, пажње и

разумевања да бих те заборавили. 

Твоји најмилији: ИВАНА, СВЕТЛАНА, ДУЊА,

МАТЕЈА, ИВАН, ДРАГУТИН и ДУШАН
(9/2716439

Драга моја Буле, мој анђеле, моја сестро мила,

рано изгубљена

МИРЈАНА Лукић МАТЕЈИЋ

Требаш ми као ваздух, као вода, требаш ми све

више сунце моје мило.  Сестринска љубав је веч-

на, јака, нераскидива.

Увек те носим у души и мислима: сестра ЉИЉА-

НА, зет СТЕВА и сестричине НИНА и САНДРА

(12/271652)

СЕЋАЊЕ

ПАНИЋ

ОЛГИЦА ИЛИЈА
25. IX 2010 – 20. I 2019. 20. I 2017 – 20. I 2019.

Ћерка БОЖАНА с породицом
(14/271655)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 19. јануара 2019. године, у 11

сати, на Старом православном гробљу, давати годишњи помен једином и

никад непрежаљеном брату

ЈОВАНУ ЈОВАНОВУ
1955–2018.

Недостајеш нам. 

Често те спомињемо и са тугом те се сећамо.

Твоје: ЉУБИЦА, РУЖА и ДАНА с породицама

(18/271659)

СЕЋАЊЕ

ГАВРИЛОВИЋ

МИЛОРАД КАТА
1966–2019. 2005–2019.

Увек у нашим мислима, заувек у нашим срцима.

Син ВЛАДА и ћерка НАДА са својим породицама

(23/271677)

СЕЋАЊЕ

МАРА

ЂОРЂЕВИЋ
22. I 2003 – 22. I 2019.

ДРАГИША, НАДА и

НЕНАД

(25/271681)

20. јануара 2019. навр-

шиће се две године от-

како није са нама наша

ЛЕНА РАЈКОВ
Увек ће живети у на-

шим сећањима.

Супруг СРЕТЕН, син

МИКИЦА и ћерка

ДАЦА са породицама

(29/271692)

СЕЋАЊЕ

ДЕЈАН БОНИШ
војник

1992–2019.

Нема дана да не мислимо на тебе.

У вечном болу мајка и сестра КАТАРИНА

(31/2761959

31. јануара навршава
се годину дана како
се преселила се у
вечност наша драга

МИРЈАНА

МАТЕЈИЋ

Недостајеш нам...

МИЛКА и МАЈА

(35/271708)

17. јануара 2019. навр-

 шавају се две године

БРАНЕ

ДИМИТРИЈЕВИЋ

Недостајеш нам. Ни-

када те нећемо забо-

равити.

Твоји најмилији

(37/271713)

СЕЋАЊЕ

ТОМИЋ

ВРБИЦА ВЛАДИМИР ТОМИСЛАВ
1989–2019. 1994–2019. 2018–2019.

Сећање на драге родитеље и брата.

РАТОМИР са породицом

(51/271719)

Прошло је годину дана од изненадне смрти нашег бра-
та и ујака

ЈОВАНА ЈОВАНОВА
Никада те нећемо заборавити

Сестра ВЕРА и сестричина МИРА с породицом

(53/271722)

ЈОВАН ЈОВАНОВ

Много ми недостајеш.

Син МАРКО

с породицом

(52/271720)

20. јануара 2019. на-

вршава се година од

смрти драгог нам

БИРО

ЈОЖЕФА

И даље те волимо и

чуваћемо твој драги

лик од заборава.

Супруга АНА, син

ЈОШКА с породицом

и ћерка ЉИЉАНА

с породицом

(132/47



ОБАВЕШТЕЊЕ РЕДАКЦИЈЕ Хороскоп
ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Кре ћи те се што ви ше мо же те – на
тај на чин ће те ус пе ти да сми ри те
сво ју нер во зу, али и да одр жи те
кон ди ци ју. При ја те љи ће вам по -
мо ћи да оства ри те пла но ве.
Парт нер ски од нос про ла зи кроз
ма њу кри зу.

Сед ми ца пред ва ма обе ћа ва да
ће те би ти зах тев ни у по слу, при -
ја тељ ству и љу ба ви. Кри те ри ју -
ми ко је сте по ста ви ли ве о ма су
ви со ки, а ви све успе ва те да по -
ста ви те на сво је ме сто. Осе ћа те
бла ги умор, па тре ба да уно си те
ви ше ви та ми на.

Ма ко ли ко да де лу је те ис цр пље -
но и дез о ри јен ти са но, у ва ма је
енер ги ја ко ја мо же по кре ну ти
цео свет. Бу ди те ма ло так тич ни -
ји, не ре а гуј те на про во ка ци је.
Од нос са са рад ни ци ма се по -
бољ ша ва, али ипак за др жи те
дис тан цу.

Сти ца јем срећ них окол но сти са -
зна ће те ко вам на по слу пра ви
за вр зла ме, а ко вам је на кло -
њен. По тру ди те се да то мир но
при хва ти те, док не осми сли те
шта је нај бо ље ура ди ти. Љу бо мо -
ра увек до не се про бле ме.

На по слу ко нач но до би ја те при -
ли ку да ре ши те ве ли ки про блем у
сво ју ко рист. Не тру ди те се да об -
ја сни те сво је ста во ве, са мо ће те
све за ком пли ко ва ти. Бу ди те му -
дри и пу сти те дру ге да при ча ју.
Љу бав стаг ни ра.

Сво је ду хов но ста ње мо ра те до -
ве сти на ви сок ни во, јер са мо та -
ко ће те би ти спо соб ни да де лу је -
те на од го ва ра ју ћи на чин, те да
раз ре ши те про бле ме ко ји вас ду -
го при ти ска ју. Не до зво ли те ни
се би ни дру ги ма да вам ру ше
сно ве.

По слов на енер ги ја вам ни је на
ни воу, а се би сте по ста ви ли пре -
ве ли ке ци ље ве, па сте у ди ле ми
шта да ра ди те. За по че так од ре -
ди те при о ри те те и др жи те их се.
Љу бав ни жи вот по чи ње да по -
при ма ма ло дру га чи је ди мен зи је.

Сед ми ца пред ва ма је пра во вре -
ме да на пра ви те ве ли ки за о крет
у ка ри је ри и жи во ту. По ку шај те
да што ду же одр жи те елан ко ји
осе ћа те. Чи ни вам се да се све
око вас ме ња... Или вас то мо -
жда љу бав ме ња? Кон так ти са
стран ци ма.

Пу ни сте енер ги је и чи ни вам се
да мо же те про ме ни ти свет у тре -
нут ку. Спу сти те се ма ло, да пад
не би био ису ви ше бо лан. Осо ба
ко ја је не дав но ушла у ваш жи вот
мо же вас пот пу но из ба ци ти из
ко ло се ка. Та ко по чи ње љу бав.

По ла ко по ста је те све сни да сте
се упле ли у љу бав ну мре жу.
При ја тељ ство пре ра ста у јед ну
див ну љу бав ну при чу, не бој те
се. На по слу вам је стре сно, али
ус пе ће те да на из глед без на де -
жну си ту а ци ју ре ши те у соп стве -
ну ко рист.

Мо же те оче ки ва ти ве ли ке про -
ме не. Слу шај те се бе и не ће те по -
гре ши ти. На го ми ла не оба ве зе
по де ли те са са рад ни ци ма. Не ко
ће вам до не ти ре ше ње ка да се
бу де те нај ма ње на да ли. Не пла -
ни ра ни по слов ни пут ис ко ри сти -
те и за од мор.

Ак ти ви рај те се ма ло фи зич ки и
пси хич ки. Пре ви ше сте се пре пу -
сти ли ту ђем вођ ству. Ре а гуј те на
вре ме. Љу бав ни жи вот вам ни је
на за вид ном ни воу. Мно го из ла -
за ка и дру штва са мо чи ни да се
осе ћа те још уса мље ни јим не го
што је сте.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

УБУДУЋЕ БЕЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Почев од броја нашег листа који излази 18. јануара, матичне књиге, у ко-

јима су се могли наћи подаци о рођеним, венчаним и умрлим суграђанка-

ма и суграђанима – више неће излазити.

Разлог за то је, како нам је објашњено у Градској управи, одакле су нам

подаци досад стизали, примена Закона о заштити података о личности. На-

име, одредбе тог закона забрањују објављивање личних података грађана.

На нашу жалост, а верујемо и већине Панчевки и Панчеваца, оставиће-

мо вас ускраћене за ову рубрику. Не својом кривицом. С. Т.

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

МА ГИЧ НИ ШТИТ 7 х 9

СКАНДИНАВКА

Слогови: БО, ДЕ, ЗИ, ЛА, ЛИ, НИ, НИ, НИН, ЊЕ, О, ПА, ПЕ, ПИ, ПРО, РА,

РА, РА, РИ, СТА, ТА, ТИ, ТИ, ТО, ТОР, ЋА, ФРИ, ЦА, ЦА, ЧАР.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. лекари специјалисти за хируршке захвате, хирур-

зи, 2. справа за скидање длачица с коже, 3. обављати послове фризера, 4. житељ ту-

ристичког насеља крај Суботице, 5. штићеница, 6. познавалац биљног света, 7. про-

бијање, продирање.

РЕШЕЊА – Испуњаљка:васиона, псалтир, режисер, Славков, Кла-
дово, Поповић (коначно решење: Васа Живковић). Магични штит 
7 х 9:оператори, депилатор, фризирати, Палићанин, стараница, бо-
таничар, протицање. Стиховни анаграм:Маја Огњеновић. Судоку:
795261348, 148953726, 263847159, 621784935, 854319672,
379625814, 536478291, 912536487, 487192563. Скандинавка:кри-
стал, разлика, одломак, зној, цр, Биг, кид, иц, моји, Адонај, о, Еда, а,
директ, амал, ре, ген, фер, нн, маћи, адвокат, тарнице, интерим

СУДОКУ

9 6 3 8

1 5 7

2 8 1

7 5

8 3 9 6 2

3 5 8

6 8 1

2 3 7

4 7 9 6

ИСПУЊАЉКА

1

2

3

4

5

6

Речи су састављене од следећих
слогова: ВА, ВИЋ, ВО, ДО, ЖИ,
КЛА, КОВ, НА, О, ПО, ПО, ПСАЛ,
РЕ, СЕР, СИ, СЛАВ, ТИР.

ВОДОРАВНО: 1. космос, екумена,
2. црквени молитвеник, књига пса-
лама, 3. филмски, позоришни и те-
левизијски стваралац, редитељ, 4.
град у Пољској, у Шлеском војвод-
ству, 5. град у источном делу Срби-
је, 6. панчевачки сликар Јонел.

У осенченим пољима, читано сте-
пенасто по два слова, добићете
име и презиме чувеног панчева-
чког проте и песника (са слике),
аутора „Граничарске песме”, да-
нас познате као „Радо иде Србин
у војнике”.

СТИХОВНИ АНАГРАМ

ВРСНА ТЕХНИЧАРКА

ВАЊА:

MOЋ JE ГOНИ

//////
Амерички

певач и
глумац
(Бинг)

Трудбе-
ница

Рекламни
део про-
давнице

Наслага,
талог Екипа Багрем

(лат.)
Фарса,

смејурија

Избруше-
но фино
стакло

Диферен-
ција

Комад
одломљен
од целине

Излуче-
вина

знојне 
жлезде

Симбол
хлора

Коначи-
ште

Град у
Францу-

ској

Учињена
овчија
кожа

Узорак

Ауто-
-ознака

Ивањице

Лична
заменица
Врагола-
сто дете

/////
Хебрејски

бог
Отерати

Симбол
кисеоника

Збирка скан-
дин.књижев.
Дан свог

имена

Први 
вокал

Ђаци трећег
разреда

Врста
ударца
у боксу

Црвенило 
коже
(мед.)

Носач
(турц.)

Музичка
нота

Индијски
опсенар

Биолошка
јединица
наслеђа

Поштено
(стр.)

Франц. сли-
кар (Клод)

Ознака за
непознату

особу

Померити
Башта

Бранилац
пред

судом

Кола са
коњском
запрегом

Засада,
привреме-
но (лат.)



У том гр му мо жда до не кле и
ле жи зец, јер ова дру га „но ва”,
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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.

Срећ ка
Ова ме шан ка про на ђе на је
кра јем про шле го ди не с
по вре дом но ге на Но во се -
љан ском пу ту у Пан че ву.
Но си цр ве ну огр ли цу, али
не ма ми кро чип, па је не -
мо гу ће до ћи до вла сни ка.
Срећ ка има пре лом ко сти
на зад њој ле вој но зи, ко ји
је са ни ран и ку ца се по ла -
ко опо ра вља.

Вла сник или ста ра тељ тре ба да се ја ви и да је пре у зме, а
уко ли ко је не ко пре по зна, мо же да их оба ве сти. На ла зи се у
град ском при хва ти ли шту у Пан че ву, а дру ге ин фор ма ци је
мо гу се до би ти на те ле фон 352-148.

Ов чар ци
„Мал ци” ко ји се на ла зе у
Пан че ву и из гле да ју као ме -
шан ци не мач ког ов ча ра и
ма ли ное тра же сво је пр ве
вла сни ке.

Јед на „се ка” и тро ји ца
ње не „бра ће” ста ри су око
че ти ри ме се ца, вак ци ни са -
ни и очи шће ни од па ра зи -
та, а обез бе ђе не су сте ри -
ли за ци ја за жен ку и ка стра -
ци је за муж ја ке ка да за то
до ђе вре ме.

Ови ле по та ни има ју са мо јед ну же љу – да се ко нач но ску -
ће. За ин те ре со ва ни мо гу по зва ти те ле фон 064/057-48-58.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Но ва го ди на или 7572. по ју -
ли јан ском ка лен да ру до че ка -
на је и у Пан че ву. Чи ни се,
скром ни је не го икад.

Ни је би ло ор га ни зо ва них
про сла ва на отво ре ном, уго сти -
тељ ски објек ти би ли су пра -
зњи ка ви, а по је ди ни те но ћи
ни су чак ни би ли отво ре ни.

На мр шав од зив је, по ред већ
по сло вич не не ма шти не и све
упа дљи ви је ко лек тив не де пре -
си је, очи глед но ути ца ло и то
што је до чек па дао у не де љу. А
су тра дан рад ни дан, и то по не -
де љак...

На пи та ње ка ко ће до че ка ти
срп ску но ву го ди ну, мно ги би
по до зри во клим ну ли гла вом,
уз нај че шћи од го вор да им је
до то га ста ло ве о ма ма ло. Или
их ге не рал но не ин те ре су је пра -
зно ва ње, или раз лог тра же у
пра зним џе по ви ма, или про -
сто не ви де сми сао у обе ле жа -
ва њу још јед не но ве го ди не.

Тач но је да смо ве ро ват но
јед на од рет ких на ци ја ко ја има
два до че ка, то јест има то ли ку
„по ну ду”. Или ди ле му. Иа ко је
го то во сву где у све ту већ ап со -
лут но при хва ћен гре го ри јан -
ски ка лен дар...

Ипак, не ма сум ње да је и ов -
де знат но до ми нант ни ји овај
пр ви (до чек), јер огром на ве -
ћи на по ла же ви ше па жње на
оно што се до га ђа 31. де цем -
бра не го 13. ја ну а ра: по до мо -
ви ма су тр пе зе бо га ти је, ка фа -
не су дра стич но пу ни је (чак и
пре ко да на), ви ше је пе тар ди,
ва тро ме та и дру ге пи ро тех ни -
ке... Јед но став но, ат мос фе ра је
упа дљи во еу фо рич ни ја. А ту су
и два не рад на да на, ко ји до бро
до ђу, ако ни због че га дру гог,
оно због ви да ња ра на про у зро -
ко ва них те ре вен ком из „нај лу -
ђе но ћи”.

СРП СКА НО ВА ГО ДИ НА У НА ШЕМ ГРА ДУ

НА МЛА ДИ МА ДО ЧЕК ОСТА ЈЕ

иа ко на зва на срп ском, у зе мљи
Ср би ји ни је „за цр ве ње на” у ка -
лен да ру (за раз ли ку од, ре ци -
мо, Ре пу бли ке Срп ске). Мно ги
се пи та ју ка ко то да нам је

отво ре ном – на стар че вач ком
Тр гу нео ли та.

Мо же се ре ћи да су нај по пу -
ње ни ја би ла ме ста у ко ја на -
вра ћа ју ти неј џе ри, а раз ло ге по -

ред оста лог тре ба тра жи ти у то -
ме што су шко лар ци још увек
би ли на рас пу сту. Но би ло је
још по не где при јат но, што је
„уло ви ла” на ша фо то-па тро ла...

ТТрруу   ббаа   ччии  ссуу   ммее  ђђуу   ппрр  ввии  ммаа  ккррее   ннуу   ллии  ддаа  „„вваа   ддее””   рраасс   ппоо   ллоо   жжее  њњее

ННееккии  ммллааддии  ссуу   ссее   „„рраассппуућћииннооввссккии””   ооппуушшттааллии „„ККууллссккаа””   жжууррккаа  јј ее   ххввааттааллаа  ззааллеетт

ДДооччеекк  ссее   „„ууддааррннииччккии””   ббллиижжииоо ЗЗааххууккттааввааоо   ссее   ии  „„ККууппее””

АА  ккааддаа  ссуу ,,   ннааккоонн  ппооннооћћии,,   ккррееннууллаа  ччеессттииттаањњаа,,
ззаа   ззииммооћћуу   ввиишшее  нниијјее   ббииллоо  ммеессттаа„„ХХееддооннииззаамм””   ссее   ббллиижжииоо  ттааччккии  ккљљууччаањњаа

ООннии  ииссккуусснниијјии  ссуу   ссее   „„сс   ррааззллооггоомм””   ууддооббнноо  ссммеессттииллии

УУшшуушшккаавваањњее  уузз   ттааммббууррее   јј ее   ии  уу   „„ККооннооббии””   ууззееллоо  ммааххаа
„„ККоодд  ггааззддаа  ЛЛааззее””   ссуу   уушшииммаа  ппррииаањњааллее

ддооббррее   ссттааррее   ссттааррооггррааддссккее   ннооттее

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

држа ва омо гу ћи ла два да на
план до ва ња на Сре те ње, а он -
да ка да нам је не у по ре ди во по -
треб ни је – ћо рак.

То на ро чи то жу ља по кло ни -
ке бо ем ског и ноћ ног жи во та
(под усло вом да не мо ра ју су -
тра дан да пре ми ру на рад ном
ме сту). Па још ако је то по не -

де љак као ове го ди не, ето
бедака.

Ипак, нај не срећ ни ји су би -
ли вла сни ци уго сти тељ ских
обје ка та. Док им се, ре ци мо,

про шле го ди не ле по на ме сти -
ла су бо та, па се тра жи ла сто -
ли ца ви ше, ове го ди не је, по -
ка за ло се, за мно ге нај су мор -
ни ји дан у сед ми ци – не де ља
– до нео са свим друк чи ју си -
ту а ци ју.

Та ко је и у на шем гра ду, као
и у мно гим дру гим ме сти ма,

за срп ску но ву вла да ло упа -
дљи во ма ње ин те ре со ва ње не -
го ла не.

У то се уве ри ла и еки па „Пан -
чев ца”, ко ја по тра ди ци ји овим

по во дом оби ла зи уже град ско
је згро и бе ле жи ат мос фе ру. За
раз ли ку од ми ну лих до че ка по
ју ли јан ском ка лен да ру, због не -
до вољ ног ин те ре со ва ња, мно -
га вра та су би ла за тво ре на, а
из истог раз ло га је овог пу та
из о стао и до не дав но је ди ни ов -
да шњи ор га ни зо ва ни до чек на



је бло ком „је дан на је дан” по ен -
ти ра ла за 14:19, а по сле ас-сер -
ви са Дра га не Мар ко вић Ди на -
мо је сма њио на 16:20. Пан чев -
ке су ус пе ле још ма ло да „ото -
пе” ве ли ку пред ност го шћи, али
је Же ле зни чар пр ви сти гао до
сет-лоп те. Тач ни је, имао је две

пре ви ше су гре ши ле, што су ис -
ку сне го шће уме ле да ка зне, па
су ла ко, без ве ли ких про бле ма,
по ве ле са 2:1 у се то ви ма.

А он да је на ред до шао пе -
ри од утак ми це ко ји је још јед -
ном по твр дио због че га мно ги
свр ста ва ју од бој ку у нај леп ше

Отво ре но пр вен ство Бе о гра -
да у атле ти ци за так ми ча ре
до че тр на ест го ди на одр жа но
је про шлог ви кен да у на шем
глав ном гра ду. У ве о ма ја кој
кон ку рен ци ји за па же не ре зул -
та те оства ри ли су и чла но ви
АК-а Та миш, ко је је пред во -
дио тре нер Зо ран Ко цић.

У тр ци на 800 м Сте фан
Ма рић је осво јио нај сјај ни је

од лич је с ре зул та том 2:36,10,
па је та ко по твр дио да спа да
у ред нај та лен то ва ни јих пан -
че вач ких атле ти ча ра. Овај
успех још ви ше до би ја на зна -
ча ју ако се зна да се Сте фан
над ме тао са две го ди не ста -
ри јим ри ва ли ма.

Са ња Ма рић је уче ство ва -
ла у тр ци на 200 м, у ко јој је
осво ји ла сре бр ну ме да љу с
до брим ре зул та том од 28,70
се кун ди. Са њи Ма рић иду -
ћег ви кен да пред сто је две
из у зет но ва жне тр ке – Пр -

вен ство Вој во ди не до че тр -
на ест го ди на и Пр вен ство
Бе о гра да до ше сна ест го ди -
на, где ће тр ча ти на дис тан -
ци од 600 м.

У ба ца њу ку гле Еми ли ја Је -
ле си је вић је од лич ним на сту -
пом у ква ли фи ка ци ја ма из -
бо ри ла уче шће у ве ли ком
фина лу, с лич ним ре кор дом 
од 6,39 м.

Ин те ре сант на је би ла и ре -
ви јал на тр ка на кра ју про -
гра ма, на дис тан ци од 200 м,
у ко јој су се над ме та ли се ни -
о ри. Атле ти чар Та ми ша Алек -
сан дар Бо шко вић тре ћи је
сти гао на циљ, дру ги је био
Емир Бе крић, а по бе дио је
ви ше стру ки др жав ни шам -
пи он Алек са Ки ја но вић из
Пар ти за на.

На Отво ре ном пр вен ству
Бе о гра да бо је АК-а Та миш
бра ни ли су и Те о до ра Ду бо -
њац и Алек са Нер ти ца.

По по врат ку с при пре ма ко је
су оба ви ли на Та ри и у Апа -
ти ну, ју ни о ри и мла ђи се ни -
о ри Ка ра те клу ба Ди на мо про -
шлог ви кен да су уче ство ва ли
на ве ли ком ме ђу на род ном
тур ни ру у Са мо бо ру ко ји но -
си на зив „Гран-при Кро а ци -
ја”. У из у зет ној кон ку рен ци -
ји, ко ју је чи ни ло 1.500 бо ра -
ца из 25 зе ма ља, так ми ча ри
Ди на ма су се од лич но бо ри -
ли и оста ви ли со ли дан ути -
сак на овом кон трол ном над -
ме та њу пред од ла зак на
Европ ско пр вен ство.

Мла ђи се ни ор Урош Пе тро -
вач ки на сту пио је у ка те го -
ри ји до 67 кг. У пр вом ко лу је
са вла дао од лич ног  так ми ча -
ра из Бе ло ру си је, али је по -
том пре тр пео по раз од ри ва -
ла из Бу гар ске. Мла ђа се ни -
ор ка Та ма ра Жи вић над ме -
та ла се у ка те го ри ји до 61 кг,
а у пр вом ко лу, у вр ло дра ма -
тич ном ме чу пу ном пре о кре -
та, из гу би ла је са 6:5 од ка ра -
тист ки ње из Азер беј џа на. У
ка те го ри ји до 61 кг ра дио је
и ју ни ор Дар ко Спа сков ски.
Он је у пр вом ко лу по бе дио
так ми ча ра из Изра е ла, а у
дру гом је из гу био од бу гар -
ског бор ца. Ју ни ор Ни ко ла
Ива но вић уче ство вао је у ка -
те го ри ји до 76 кг. Он је већ у
пр вом ко лу из гу био од ри ва -
ла из Укра ји не, ко ји је по том
три јум фо вао у овој ка те го ри -
ји, па је Ни ко лу „по ву као” у

ре пер саж, у ко јем је наш бо -
рац пре тр пео ми ни ма лан по -
раз од ри ва ла из Сло ве ни је.

То ком ја ну а ра би ће одр жа -
не за вр шне при пре ме ре пре -
зен та ци је Ср би је за ка де те,
ју ни о ре и мла ђе се ни о ре ко -
ји бу ду од ре ђе ни да уче ству -
ју на Европ ском пр вен ству,
ко је ће би ти одр жа но од 8.
до 10. фе бру а ра у дан ском
гра ду Ал бор гу.

Нај бо љи срп ски ка ра ти ста
Сло бо дан Би те вић, без па у зе
у тре нин зи ма, вред но се при -
пре ма за крај ја ну а ра и уче -
шће на так ми че њу „Па риз
опен”, јед ном од нај ја чих тур -
ни ра Свет ске пре ми јер ли ге.
Би те ви ћу, као олим пиј ском
кан ди да ту, то ком про ле ћа
пред сто је ве о ма ва жни на сту -
пи на ја ким тур ни ри ма Пре -
ми јер ли ге и тур ни ри ма Се -
ри је А у Ду ба и ју, Салц бур гу,
Ис тан бу лу и Ра ба ту.

Пр вен ство Евро пе ће ове го -
ди не би ти одр жа но кра јем мар -
та, с об зи ром на то да су у ју ну
на про гра му Европ ске олим -
пиј ске игре у Бе ло ру си ји.

Од 15. ја ну а ра ра де и све
мла ђе так ми чар ске се лек ци -
је КК-а Ди на мо, као и ка ра те
шко ла. Нај мла ђим бор ци ма
већ од мар та пред сто је так -
ми че ња на пр вен стви ма Ба -
на та и Вој во ди не, а по том и
на др жав ном и бал кан ском
шам пи о на ту.
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Пр ви три јумф 
од бој ка ши ца Ди на ма

Спа се не две 
меч-лоп те

По кло ни ци игре пре ко мре же
у на шем гра ду и на ви ја чи Жен -
ског од бој ка шког клу ба Ди на -
мо ко нач но су до че ка ли да са
осме хом на пу сте по при ште окр -
ша ја сво јих ми ље ни ца.

У 16. ко лу Су пер ли ге пан че -
вач ке „ла ви це” су на чи ни ле пр -
во ра зред но из не на ђе ње, јер су
на свом те ре ну са вла да ле јед -
ну од еки па ко ју су мно ги од -
бој ка шки струч ња ци ис ти ца ли
као кан ди да та за осва ја ње ти -
ту ле пр ва ка. Да „чу до” бу де још
ве ће, то је од бој ка ши ца ма из
на шег гра да био пр ви три јумф
ове се зо не: Ди на мо –Же ле зни -
чар 3:2, по се то ви ма: 25:16,
18:25, 17:25, 27:25 и 15:9.

Го шће из Лај ков ца су у Ха лу
спор то ва на Стре ли шту до шле
као ап со лут ни фа во ри ти, са же -
љом да на ста ве по бед нич ки низ
и оста ну ра ме уз ра ме с во де -
ћим срп ским ти мо ви ма Цр ве -
ном зве здом, Ви зу ром и Је дин -
ством из Ста ре Па зо ве. На дру -
гој стра ни Ди на му је ис кљу чи -
во по бе да про ду жа ва ла ка кву-
та кву на ду да до кра ја шам пи -
о на та, пре све га у ме ђу соб ним
окр ша ји ма с глав ним кон ку -
рен ти ма у пред сто је ћој ми ни-
ли ги, мо же да из бо ри оп ста -
нак и ста тус су пер ли га ша и на -
ред не се зо не.

Тре нер пан че вач ког ти ма Ни -
ко ла Јер ко вић на по чет ку утак -
ми це фа во ри ту је су прот ста -
вио тим у са ста ву: Јо ва на Си -
мић, Ма ри на Ра ни са вље вић,
Са ра Па вло вић, Ана Јак шић,
Ми ли ца Шо рак и Дра га на Мар -
ко вић, а на по зи ци ји ли бе ра
сме њи ва ле су се Са ња Ђур ђе -
вић и Је ле на Пе тров.

До ма ће игра чи це су од лич -
но за по че ле овај меч. Се ри ју
по е на отво ри ла је Јо ва на Си -
мић са два ас-сер ви са, а по том

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛА ВИ ЦЕ” ИЗ НЕ НА ДИ ЛЕ ФА ВО РИ ТА
КА РА ТИ СТИ ДИ НА МА У ПУ НОМ ПО ГО НУ

КОН ТРОЛ НИ ТУР НИ РИ 
У ПР ВОМ ПЛА НУ

ОТВО РЕ НО ПР ВЕН СТВО БЕ О ГРА ДА

ТА МИШ НИ ЖЕ ТРО ФЕ ЈЕ

а фи ниш се та про те као је у зна -
ку Са ре Па вло вић, ко ја је сјај -
ним сер ви си ма, али и чвр стим
бло ком, Ди на му до не ла за вр -
шне, по бед нич ке по е не.

По сле убе дљи во до би је ног
пр вог се та чи ни ло се да ће од -
бој ка ши це Ди на ма на ста ви ти
у истом рит му, да ће ис ко ри -
сти ти пси хо ло шку пред ност и
на ста ви ти да „ту ку” гро ги ра -
ног ри ва ла. Ипак, Же ле зни чар
се из ди гао из не за вид не си ту а -
ци је и по ка зао због че га је је -
дан од нај бо љих ти мо ва у срп -
ској жен ској од бој ци.

„Ла ви це” су на по чет ка ко -
ли ко-то ли ко успе ва ле да па ри -
ра ју фа во ри ту. За хва љу ју ћи ас-
сер ви су Дра га не Мар ко вић по -
ве ле су са 4:3, а по том су не -
ста ле с те ре на. Го шће из Лај -
ков ца су пре у зе ле ини ци ја ти ву
и у пот пу но сти за го спо да ри ле
утак ми цом, па су већ на тех -
нич ком тајм-ау ту има ле го то -
во не до сти жну пред ност – 6:12.
Ма ри на Ра ни са вље вић је би ла
је ди на у еки пи Ди на ма ко ја је
успе ва ла да на чи ни не ки до -

Стране припремио

Александар
Живковић

ТАБЕЛА СУПЕРЛИГЕ

1. Ц. ЗВЕЗДА 16 12 4 41:22 35
2. ЈЕДИНСТВО 16 12 4 38:21 35
3. ВИЗУРА 16 11 5 40:22 34
4. ЖЕЛЕЗНИЧАР 16 11 5 38:23 31
5. ТЕНТ 16 9 7 35:29 27
6. СПАРТАК 16 8 8 31:32 24
7. ПАРТИЗАН 16 7 9 30:31 23
8. КЛЕК 16 5 11 21:37 16
9. УБ 16 4 12 15:40 11
10. ДИНАМО 16 1 15 15:47 4

ТАБЕЛА ПРВЕ ЛИГЕ

1. РИБНИЦА 14 13 1 41:6 40
2. НИШ 14 13 1 39:12 36
3. БОРАЦ 14 10 4 32:17 30
4. МЛАДЕНОВАЦ 14 9 5 29:21 26
5. СМЕДЕРЕВО 14 9 5 33:25 26
6. НОВИ САД 14 8 6 28:25 23
7. НАПРЕДАК 14 6 8 25:30 18
8. ВГСК 14 6 8 26:34 17
9. ЖЕЛЕЗНИЧАР 14 5 9 21:30 15
10. ФУТОГ 14 2 12 19:36 10
11. К. МИТРОВИЦА 13 1 12 9:37 4
12. ЛОЗНИЦА 13 1 12 7:36 4

и нај не и зве сни је спор то ве. Сет
с мно го пре о кре та, уз бу ђе ња и
пот пу но „лу дим” кра јем. Оним
ка да већ ви ђе на по бе да ис кли -
зне из ру ку...

Де вој ке ко је пред во ди Ни ко -
ла Јер ко вић по че ле су од лич но.
У глав ној уло зи би ла је од лич на
Ана Јак шић, а по сле ас-сер ви са

Ма ри не Ра ни са вље вић и вођ ства
Ди на ма од 5:1 усле ди ла је ре ак -
ци ја с клу пе Же ле зни ча ра и тајм-
аут. Го шће су ус пе ле да из јед на -
че и по том пот пу но пре о кре ну

ре зул тат. Же ле зни чар је во дио с
9:12, 10:14 и 12:19 и по ла ко се
кре тао ка убе дљи вом три јум фу.
Ипак, та ко ни су ми сли ле и пан -
че вач ке „ла ви це”. Ана Јак шић

бар по тез, а Ми ли ца Шо рак је
сјај ним сер ви си ма у фи ни шу
се та са мо убла жи ла по раз и
сма њи ла раз ли ку у по е ни ма.

По сле из јед на че ња Лај ков -

је Са ра Па вло вић из бло ки ра ла
„је дан на је дан”, па је Ди на мо
по вео с 3:0. Го шће су ус пе ле да
се ста би ли зу ју, да по ве ду са 6:8,
а по том су од лич ним бло ко ви -
ма Ма ри на Ра ни са вље вић и Јо -
ва на Си мић по но во свој тим
до ве ле до пред но сти. Усле ди -
ли су по е ни Дра га не Мар ко -
вић и Ми ли це Шо рак, па су
Пан чев ке на тех нич ком тајм-
ау ту има ле три по е на „ви шка”
– 12:9. „Ла ви це” су на ста ви ле
до бро и пре ци зно да сер ви ра ју
и пот пу но су по ре ме ти ле ли -
ни ју од бра не еки пе из Лај ков -
ца. На кон двој ног бло ка, ко ји
су са ста ви ле Јо ва на Си мић и
Ана Јак шић, Ди на мо је по вео
са 14:10, а го шћа ма ни је вре -
део ни тајм-аут ко ји је у тим
тре ну ци ма ис ко ри сти ла Мир -
ја на Му су лин, тре нер. Усле дио
је пе ри од игре ка да је у глав -
ној уло зи би ла Ми ли ца Шо рак,

чан ке су у тре ћем се ту још ви -
ше до да ле гас, па је тај део утак -
ми це био го то во иден ти чан као
про шли. Игра чи ца ма Ди на ма
ни шта ни је по ла зи ло за ру ком,

– 22:24. Та да је из гле да ло да Ди -
на мо не ће ус пе ти, али од го вор -
ност је пре у зе ла Са ра Па вло вић,
бар ка да је осва ја ње по е на у пи -
та њу, ма да тре ба ре ћи да је цео
тим „ла ви ца” ис ка зао огром ну
бор бе ност и по жр тво ва ње. Сјај -
ни ко рек тор до ма ћег ти ма био
је на ви си ни за дат ка у од лу чу ју -
ћим мо мен ти ма, па је Ди на мо
пре о кре нуо ре зул тат и из из гу -
бље ног се та иза шао је као по -
бед ник.

Тај-брек или од бој ка шка лу -
три ја, ка ко мно ги на зи ва ју пе -
ти сет, у пот пу но сти је при пао
до ма ћим од бој ка ши ца ма. Од -
лич не су би ле: Ана Јак шић, Дра -
га на Мар ко вић, Са ра Па вло вић,
Ми ли ца Шо рак, Ма ри на Ра ни -
са вље вић, Са ња Ђур ђе вић и Је -
ле на Пе тр ов, ко је су над ви си ле
фа во ри та у свим сег мен ти ма
игре и ни јед ног тре нут ка сво ју
по бе ду ни су до ве ле у пи та ње.
Пред ност од 5:2 ко ју су сте кле
на по чет ку се та си гур ном игром
са чу ва ле су до кра ја, а у фи ни -
шу су је и уве ћа ле.

По след ња лоп та ко ја је па ла
у по ље Же ле зни ча ра, за 15:9 и
ко на чан три јумф од 3:2, би ла
је по вод за ве ли ко сла вље на
те ре ну, али и на три би ни Ха ле
спо р то ва. Ди на мо је оства рио
по бе ду ко ја му, иа ко је и да ље
у ве о ма те шкој си ту а ци ји, про -
ду жа ва на ду да и у на ред ној
се зо ни мо же да се над ме ће с
нај бо љим срп ским клу бо ви ма.

На ред ног ви кен да „ла ви це”
го сту ју у Бе о гра ду, где ће се
са ста ти с Цр ве ном зве здом.

По сле крат ко трај не па у зе у
шам пи о на ту пред сто је ћи ви -
кенд ре зер ви сан је и за на ста -
вак пр вен стве не тр ке за бо до -
ве у Пр вој ли ги.

Од бој ка ши Бор ца, ко је пред -
во ди тре нер Ду шан Јо вић, пу -
ту ју у Ве ли ко Гра ди ште, где ће
од ме ри ти сна ге с до ма ћим
ВГСК-ом.



На не дав но за вр ше ном ка дет -
ском Пр вен ству Вој во ди не у
ша ху у Но вом Са ду ШК „Аље -
хин” из на шег гра да је по бро -
ју уче сни ка, али и оства ре ним
ре зул та ти ма, по твр дио сво је
ви со ке по зи ци је.

Ја на Сто шић је осво ји ла пр -
во ме сто у гру пи де вој чи ца до
осам го ди на, док је Ања Рад -
ма но вић за слу жи ла сре бр но од -
лич је у над ме та њу ша хист ки -
ња до два на ест го ди на. Мар ко
Фор ђа ри ни и Ми ха и ло Па сер
су у сво јим ка те го ри ја ма по де -
ли ли тре ће и че твр то ме сто, а
на Пр вен ство Ср би је су се пла -
си ра ли и: Ан дреј До бри чан,
Пе тар Ћо сић, Ми ли ца Ами џић
и Вук Ка нач ки.

На ве ли ком тур ни ру у По жа -
рев цу, где су се над ме та ли нај -
бо љи срп ски ша хи сти, де вет на -

е сто го ди шњи Вук Же га рац, та -
ко ђе члан ШК-а „Аље хин”, по -
де лио је пр во ме сто, па се та ко
на шао ис пред ста ри јих и ис ку -
сни јих ве ле мај сто ра.

Већ про шлог ви кен да мла -
ди ша хи сти „Аље хи на” на ста -
ви ли су да ни жу успе хе. У на -
шем глав ном гра ду је одр жан
тур нир под на зи вом „Ви ди ко -
вац”, а ма ли Пан чев ци су опет
за бли ста ли пу ним сја јем и осво -
ји ли вред не на гра де.

У гру пи нај мла ђих уче сни ка
Пе тар Ћо сић је за слу жио нај -
сјај ни је од лич је, осво јив ши 4,5
по е на из пет пар ти ја, док је Ја -
на Сто шић за ра ди ла сре бр ну
ме да љу у над ме та њу де вој чи -
ца. Ања Рад ма но вић је за у зе ла
тре ће ме сто у так ми че њу де -
вој чи ца ро ђе них од 2005. до
2008. го ди не, а од лич ни су би -

ли и: Вук Ка нач ки, Мар ко Фор -
ђа ри ни, Ђор ђе Но ви че вић, Ђор -
ђе Ба јић, Ми ли ца Ами џић и
На ђа Стај чић. ШК „Аље хин” је
та ко још јед ном по твр дио да
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НО ВИ УС ПЕ СИ ШК-а „АЉЕ ХИН”

ОД ЛИ ЧАН ПО ЧЕ ТАК ГО ДИ НЕ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сг3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Ко шар ка ши Та ми ша
на ве ли ким 
ис ку ше њи ма

На ред ни меч у пе так

Не ма од мо ра за ко шар ка ше Та -
ми ша. Мом ци ко је пред во ди
тре нер Бо јан Јо ви чић има ли
су по ко ји сло бо дан дан око Но -
ве го ди не и Бо жи ћа и – на зад у
са лу. Бар они ко ји су би ли здра -
ви. Та миш је имао мно го ка -
дров ских про бле ма у ми ну лом
пе ри о ду јер су по вре де и ви ру -
си де сет ко ва ли еки пу, али си -
стем так ми че ња је не у мо љив –
зим ске па у зе не ма.

Утак ми ца ма 16. ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на пр -
вен стве на тр ка за бо до ве у Ко -
шар ка шкој ли ги Ср би је, а Та -
миш је већ у пр вом ме чу у но -
вој го ди ни био на ве ли ком ис -
ку ше њу. У Ха ли спор то ва „Ран -
ко Же ра ви ца” од ме рио је сна -
ге с Ди на ми ком, дру го пла си -
ра ним ти мом на та бе ли и, уз
Бо рац, ОКК Бе о град и Но ви
Па зар, глав ним кан ди да том за
нај ви ши пла сман.

Иа ко су, у дру гом по лу вре -
ме ну пре све га, пру жи ли до -

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ДИ НА МИК ПРО ШАО, РЕ Д ЈЕ НА ПА ЗАР

дру гој че твр ти ни, али то ни је
би ло до вољ но да се угро зи ве -
ли ки фа во рит, па се на од мор
оти шло с пред но шћу Ди на ми -
ка од чак пет на ест по е на –
40:25.

Стра тег Та ми ша Бо јан Јо -
ви чић имао је шта да ка же

сво јим игра чи ма на по лу вре -
ме ну. За ме рио им је на гре -
шка ма ко је су чи ни ли, али оно
што је нај ва жни је, кри ти ка је
уро ди ла пло дом, па су мом ци
у тре ћу че твр ти ну ушли с мно -
го ви ше енер ги је и же ље за
над и гра ва њем. Раз и гра ли су
се Алек сан дар Ил кић и Иван
Сми ља нић, ко ји су би ли и нај -
ра спо ло же ни ји за игру у ре -
до ви ма еки пе из на шег гра да.
Пан чев ци су ис ко ри сти ли и
бла гу опу ште ност до ма ћи на и
не са мо да су утак ми цу по но -
во учи ни ли не из ве сном већ су
до шли и на сам праг ве ли ког
из не на ђе ња. На кра ју тре ће
че твр ти не на се ма фо ру је пи -
сао ре зул тат 53:51, па је око
300 гле да ла ца с не стр пље њем
оче ки ва ло по след њих де сет
ми ну та.

Ипак, ис ку сни до ма ћи са -
став се пре нуо, збио је сво је
ре до ве, од био је све на па де Та -
ми ша, па је на кра ју за слу же -
но сти гао до по бе де. Дор ћол це
је до три јум фа до вео Ву ли кић,
ко ји је по сти гао ва жне по е не у
тре ну ци ма ка да се утак ми ца

„ло ми ла”. Нај е фи ка сни ји у ре -
до ви ма Ди на ми ка би ли су Сте -
ва но вић с де вет на ест, Гли шић
са осам на ест и Осто јић с је да -
на ест по е на.

– Че сти тао бих Ди на ми ку.
Не мо же јед на та ко ква ли тет -
на еки па да се по бе ди са са мо
јед ним до брим по лу вре ме ном.
Ипак, има и објек тив них раз -
ло га за то. Тек у че твр так пред
овај меч, по сле ме сец да на, ус -
пе ли смо да од ра ди мо тре нинг
„пет на пет”. Али иде мо да ље.
Би ло је по чет нич ких гре ша ка
и баш сам мно го за ме рио игра -
чи ма на по лу вре ме ну. У на -
став ку утак ми це смо за и гра ли
мно го бо ље и ус пе ли смо да
стиг не мо ве ли ку пред ност ри -
ва ла. На жа лост, про ма ши ли
смо три пе на ла и два отво ре на
шу та ка да се меч ло мио, а Вули -

кић је на дру гој стра ни био
пре ци зан. И то је, у ства ри, ко -
шар ка: ко по го ди ка да тре ба,
тај до би ја утак ми цу – ре као је
на кон фе рен ци ји за но ви на ре
од мах по сле утак ми це у дво -
ра ни „Ран ко Же ра ви ца” пр ви
тре нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Сте фан Ми тро вић
(че ти ри по е на), Алек са Ча бри -
ло (шест), Алек сан дар Ил кић
(13), Са ша Ра до вић (два), Бо -
јан Кр сто вић (се дам), Ду шан
Кне же вић (три), Алек сан дар
Тор њан ски (три), Ми ло је Шу -
шић, Бра ти слав Је ко вић (че -
ти ри), Иван Сми ља нић (23 по -
е на) и Бра ни слав Ла бу до вић.

– Оче ки ва ли смо ова ко те -
шку, бор бе ну и мо ти ви са ну
утак ми цу. Из гле да ло је у јед -
ном тре нут ку да смо ре ши ли
пи та ње по бед ни ка, али Та миш
је још јед ном по ка зао да има
јак ка рак тер и до бре игра че,
па се вра тио у меч. Учи ни ло се
по том да ће мо ми би ти по ра -
же ни, али смо у тим мо мен ти -
ма про ме ни ли си стем, с три
ви со ка игра ча смо кон тро ли -
са ли скок, уба ци ли смо не ко -
ли ко отво ре них шу те ва и има -
ли бит не ско ко ве у на па ду. На
кра ју је Ву ли кић опет био ју -
нак. Че сти там и Та ми шу, јер
има ква ли тет, до бро се ра ди и
ми слим да ће та еки па би ти
ви со ко пла си ра на у КЛС-у –
ис та као је тре нер Ди на ми ка
Вла ди мир Ђо кић.

Већ у пе так, 18. ја ну а ра, Та -
миш ће би ти на но вом ве ли -
ком ис ку ше њу. У Ха лу спор то -
ва на Стре ли шту до ла зи Но ви
Па зар, та ко ђе еки па из вр ха
пр вен стве не та бе ле. Тре ба оче -
ки ва ти још јед ну ле пу ко шар -
ка шку пред ста ву, а тре не ру Јо -
ви чи ћу и ње го вим игра чи ма
би ће мно го лак ше уз по др шку
с три би на.

Утак ми ца по чи ње у 18 са ти.

Нај у спе шни ји спорт ски ко -
лек тив у на шем гра ду, али
тре нут но и нај бо љи тим у Су -
пер ли ги Ср би је, ра ди пу ном
па ром. Иа ко у елит ном ру ко -
мет ном ка ра ва ну на ше зе мље,
због одр жа ва ња Свет ског пр -
вен ства, не ма пр вен стве них
над ме та ња, ру ко ме та ши Ди -
на ма вред но ра де под ко манд -
ном па ли цом ше фа струч ног
шта ба Ива на Пет ко ви ћа.

Бран ко Ра да но вић и ње го -
ви са и гра чи ни су има ли мно -
го вре ме на за од мор. Оку пи -
ли су се од мах по сле Бо жи -
ћа, вред но тре ни ра ју и при -
пре ма ју се за но ва ис ку ше ња
ко ја им уско ро пред сто је. Пр -
вен стве на тр ка за бо до ве у
Су пер ли ги Ср би је на ста вља
се у су бо ту, 2. фе бру а ра, ка да
ће у на шем гра ду го сто ва ти
Цр ве на зве зда. Пан че вач ки
„жу то-цр ни” же ле спрем но

да до че ка ју еки пу ко ју пред -
во ди ак ту ел ни се лек тор на -
ци о нал ног ти ма Не над Пе -
ру ни чић и да на ста ве ве ли -
чан стве ни по бед нич ки низ,
ко ји за сад из но си три на ест
утак ми ца.

Да би се све коц ки це у ти -
му сло жи ле ка ко тре ба, ру ко -
ме та ши Ди на ма су по че ли да
игра ју кон трол не утак ми це.
У пр вом ме чу, у Ки кин ди, са -
вла да ли су исто и ме ни до ма -
ћи тим с 31:28.

Сви љу би те љи ру ко ме та у
на шем гра ду ко ји су се уже -
ле ли игре с ле пљи вом лоп -
том, има ће при ли ку да сво је
ми ље ни ке ви де на де лу у су -
бо ту, 19. ја ну а ра, ка да је на
про гра му дру га кон трол на
утак ми ца. Тог да на у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту го -
сто ва ће бе о град ски Оби лић.
Утак ми ца по чи ње у 18.30.

Љу би те љи игре с ле пљи вом
лоп том зна ју сва ка ко, али ши -
ра пан че вач ка јав ност, ко ја и
ни је то ли ко упу ће на у ру ко -
мет на зби ва ња, мо жда и не -
ма по да так да је је дан наш
су гра ђа нин тре нут но у жи жи
ин те ре со ва ња, бар ка да је овај
спорт у пи та њу.

Мла ди До ло вац, гол ман, по -
сле ста са ва ња у ру ко мет ној
шко ли каћ ког Ју го ви ћа, ис тој
оној ко ју су „по ха ђа ли” и ле -
ген дар ни Ар пад Штер бик, па
и са да шњи пр ви тре нер Ди на -
ма Иван Пет ко вић, ка ри је ру
је на ста вио у бе о град ском Пар -
ти за ну, а он да се, про шлог ле -
та, об рео ни ма ње ни ви ше не -
го у – Вар да ру из Ско пља.

Реч је о Де ја ну Ми ло са вље -
ву, тре нут но пр вом гол ма ну
до ско ра шњег шам пи о на Евро -
пе и нај бо љем ру ко ме та шу
Ср би је у 2018. го ди ни у из бо -
ру РСС-а.

Де јан је тре нут но с ре пре -
зен та ци јом Ср би је на Свет -
ском пр вен ству. Чу да је чи -
нио на го лу и про тив Бра зи -
ла, у утак ми ци ко ју је наш
на ци о нал ни тим, на жа лост,
из гу био. Сја јан је био и у ме -
чу с Ко ре јом, по го то ву у фи -
ни шу утак ми це, ка да су срп -

ски „ор ло ви” ус пе ли да „пре -
ло ме” бор бе не Ко реј це и
оства ре пр ви три јумф на пла -
не тар ном шам пи о на ту. Из -
ван ред ним ин тер вен ци ја ма
ули вао је до дат ну сна гу це -
лом ти му и умно го ме је за -
слу жан што је Ср би ја по сле
ду е ла с Ко реј ци ма, бар те о -
рет ски, оста ла у игри за про -
ла зак у глав ну рун ду.

Де јан Ми ло са вљев, До ло -
вац, Пан че вац. Мо мак о ко -
ме ће се тек при ча ти и пи са -
ти. У хва ло спе ви ма, на рав но.

Срећ но у да љој ка ри је ри,
мај сто ре!

ТОР ЊАН СКИ ПРЕД СТА ВЉАО ТА МИШ
На ко шар ка шком са бо ру Ре пу бли ке Срп ске у Те сли ћу,

ко ји је одр жан 8. ја ну а ра, ре пре зен та ци ја Ко шар ка шке

ли ге Ср би је игра ла је про тив ре пре зен та ци је Ре пу бли -

ке Срп ске. Утак ми ца је за вр ше на с ре зул та том 98:79

за ре пре зен та ци ју Ко шар ка шке ли ге Ср би је.

Иза бра ни тим КЛС-а играо је у сле де ћем са ста ву:

Мар ко Ра до њић, Не ма ња Кр стић, Но вак Му сић, Мла -

ден Ву јић, Ђу кан Ђу ка но вић, Алек сан дар Тор њан ски,

Сте фан Си мић, Бог дан Ми ка ви ца, Ан дри ја Дра шко -

вић, Ђор ђе Џе ле то вић, Не над Не ран џић и Ва ња

Гази бе го вић.

Тре нер ре пре зен та ци је КЛС-а био је Оли вер По по -

вић, а ње гов по моћ ник Бра ни слав Ви ћен тић.

По бед ник у за ку ца ва њу био је члан ре пре зен та ци је

КЛС-а и ко шар каш Та ми ша Алек сан дар Тор њан ски, ко -

ји је по бе дио и у шу ти ра њу трој ки.

има од лич ну шко лу ша ха, јед -
ну од нај бо љих у зе мљи, а осва -
ја њем тро фе ја већ на по чет ку
го ди не на ја вио је још јед ну бе -
ри ћет ну се зо ну.

бру пар ти ју, ко шар ка ши из на -
шег гра да ни су ус пе ли да на -
чи не из не на ђе ње, па је фа во -
ри зо ва ни до ма ћин за слу же но
сти гао до свог два на е стог три -
јум фа у се зо ни: Ди на мик –Та -
миш 72:65, по че твр ти на ма:
21:11, 19:14, 13:26 и 19:14.

По че так утак ми це у пот пу -
но сти је при пао до ма ћим ко -
шар ка ши ма. Мом ци ко је пред -
во ди тре нер Вла ди мир Ђо кић
др жа ли су кон це игре у сво јим
ру ка ма, до ми ни ра ли су на сва -
ком де лу те ре на и ни јед ног тре -
нут ка ни су до зво ља ва ли да им
утак ми ца из мак не кон тро ли.
Бе о гра ђа ни су ис ко ри сти ли све
гре шке го сти ју, па су већ по -
сле пр вих де сет ми ну та има ли
дво ци фре ну пред ност (21:11).
Ду шан Кне же вић и ње го ви са -
и гра чи су не што бо ље игра ли у

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ЛИ ДЕР РА ДИ ПУ НОМ ПА РОМ

СУ ГРА ЂА НИН О КО МЕ СЕ ПРИ ЧА И ПИ ШЕ

МИ ЛО СА ВЉЕВ У ЖИ ЖИ
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Едвард Габријел
Етински, 
гимназијалац:

     – У суботу имам оп-
штинско такмичење из
математике па гледам
како ћу да се припре-
мим за то у току неде-
ље. Другог дана викен-
да ћу се одмарати.

Лука Регоје, 
гимназијалац:

     – Ићи ћу на тре-
нинг, а у поподневним
сатима ћу некуд иза-
ћи. Почињем да се
прилагођавам школи 
и школским 
обавезама.

Ања Стефановски,
гимназијалка:

     – Планирам да 
изађем с другарицама
и да се мало одмарам.
Можда ћу већ узети
књигу у руке да поно-
вим нешто.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

ФОТО-ПРАЗНИЦИ И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Како је тешко без тебе
Говорим ти најружније речи, али не брини за мене.

    То је само начин да ти кажем да те волим.

    Радим ти најстрашније ствари, али не брини за мене. 

    То је само начин да ти кажем да те требам.

    Сувише поносан да би видела како је тешко, 

    како су ствари празне без тебе, како је тешко.

    Одлазим корацима сувише брзо да би то могла 

    да видиш на мени. Како је тешко без тебе.

Хипнотисана гомила
Ми не идемо никуд и не радимо ништа.

    Ми смо једна велика хипнотисана гомила.

    Ал’ ја знам кључ, ја познајем ту браву.

    Откључаћу и ставићу ти свашта у главу.

    Ја могу да те забавим, ја могу да те слудим, 

    ја могу да те успавам, ја могу да те будим!

    Да ли верујеш мени.

    Или мислиш својом главом.

Крени према мени
Ти ниси Јулија, ја нисам Ромео, ноћас сам нешто гадно појео.

    Лепо причаш, лепо ходаш, слатка мала, 

    немој лако да се продаш. Зато крени, крени према мени!

    Можеш да лајеш, можеш да режиш, 

    можеш да останеш, а можеш и да бежиш.

    Без душе си нико, без душе си ништа, 

    купујеш, продајеш, одузимаш и додајеш.

    Зато, крени, крени према мени.

Текст и музика: Партибрејкерс

ДДееддаа  ММрраазз   ииммааоо  ппууннее   ррууккее   ппооссллаа
ккааоо   ии  ууввеекк  ппрреедд  ННооввуу   ггооддииннуу

ППооммооггааоо   јј ее   ии  ккииннеессккоо јј   ррооббнноо јј
ккуућћии  ппррии  ппооддееллии  ппааккееттиићћаа

ууччееннииццииммаа  шшккооллее   „„ММаарраа  ММааннддиићћ””

АА  ппрреедд  ддооччеекк  јј ее   ооммииљљееннии  ддеечч јјии
ллиикк  ссккооккннууоо   уу   УУллииццуу   ччааррооллиијјее .. .. ..

.. .. .. ггддее   јј ее   ууссккоорроо  ппооссккооччииллоо
ннооввооггооддиишшњњее  рраассппооллоожжеењњее  уузз   жжииввуу

ссввииррккуу   ии  ккууввааннее   ннааппииттккее .. .. ..

ННааккоонн  ннееккооллииккоо   ддааннаа  ппррееддааххаа
ттррееббааллоо  ссее   ппррииппррееммииттии  ии  ззаа

ББоожжиићћ,,   ккааоо   ррееццииммоо  ннаа  ТТеессллии.. .. .. АА  ооннддаа  јј ее   ссттииггааоо   ии  ббааддњњаакк.. .. ..

.. .. .. уу   ммннооггее   ццррккввее ,,   ппаа   ии
уу   ППррееооббрраажжееннссккуу .. .. ..

ЗЗааппааллииллии  ссуу   ггаа   ии  ччллааннооввии
ввеессллааччккоогг   ккллууббаа .. .. ..

.. .. ..ккааоо   ии  ГГллооггооњњцции.. .. ..

ГГррааддооннааччееллнниикк  јј ее ,,   ззаа јјеедднноо  сс   ддррууггиимм
ввееррннииццииммаа,,   ссввееттоо   ддррввоо  ууббааццииоо  уу

ооггаањњ  уу   ппооррттии  УУссппееннссккее   ццррккввее

ННаа  ссаамм  ББоожжиићћ  ллооммљљееннаа  јј ее   ччеессннииццаа,,   ккааоо ,,
ннаа  ппррииммеерр,,   уу   ППррееооббрраажжееннссккоо јј   ццррккввии.. .. ..

.. .. ..   аа   ссрреећћннее  ррууккее   ббииоо  јј ее   ссууггрраађђаанниинн
ССввееттооззаарр  ЛЛуу јјааннссккии  ии  ииззввууккааоо   ззллааттнниикк


