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Гра ђа ни по но во 
не за до вољ ни 
ти ме ка ко је 
очи шћен град

„Захваљујући” 
„Штра ба гу” државни
путеви потпуно
непроходни

Пра ва зи ма тек по чи ње! „Си бир ска”
хлад но ћа ће тра ја ти до ви кен да, ка да
ће тем пе ра ту ра по ра сти за чак де сет
сте пе ни (!), али пре ко на ше зе мље ће
у на ред на два ме се ца про ћи још не -
ко ли ко хлад них та ла са ко ји ће до не -
ти јак снег, по лар не мра зе ве, ле де ну
ки шу и по ле ди цу.

Ако је про шлог пет ка у по по днев -
ним са ти ма из гле да ло да ће се снег
ко ји је та да по чео да па да бр зо ис то -
пи ти, по сле не ког вре ме на се ис по -
ста ви ло да ве је све ја че. Су тра дан ују -
тру је до сти гао вр ху нац, па се цео
град за бе лео. Ме ди ји су об ја ви ли да

је у Бе о гра ду и Пан че ву па ло из ме ђу
40 и 50 цен ти ме та ра сне га и да га
има ви ше не го на Ко па о ни ку!?

Они ко ји су за ви кенд мо гли да
оста ну у то плим ку ћа ма и ста но ви ма,
ужи ва ли су у пра вој зим ској иди ли.
Ме ђу тим, на шим су гра ђа ни ма ко ји
су тих да на мо ра ли да из ла зе и по ку -
ша ва ли да до ђу од јед ног до дру гог
ме ста у гра ду, ни је би ло ла ко.

Они твр де да је снег на ули ца ма и
пу те ви ма, као и про шле зи ме, био
сла бо чи шћен, што зна чи да фир ма
ко ја је за ду же на за то ни је оправ да ла
оче ки ва ња. Под се ћа мо, и ове го ди не
је нај по вољ ни је усло ве (нај ни жу це -
ну) на тен де ру за зим ско одр жа ва ње,
као и пре два на ест ме се ци, по ну ди ла
ма ло по зна та бе о град ска фир ма „Де -
ко форм”.

Не ја сно је то што су не ки на ши су -
гра ђа ни ко ји су про шлог ви кен да во -
зи ли по гра ду у вре ме док је на по љу
бе сне ла ве ја ви ца, при ме ти ли на ули -
ца ма ка ми он „Штра ба га” за јед но с
во зи ли ма „Де ко фор ма”. Шта је он
тра жио и от куд он ту ако се зна да
„Штра баг” већ дру гу го ди ну не уче -

ПРО ШЛОГ ВИ КЕН ДА НАС ЗА ДЕ СИО ПР ВИ ХЛАД НИ ТА ЛАС 
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Велики генерацијски 
концерт
» страна 9

„Лавице” пред
најважнијим испитом
» страна 31

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.

БАРИКАДЕБАРИКАДЕ

ПРАЗНИЧНО РАДНО ВРЕМЕ

Следеће недеље двоброј „Панчевца”
С обзиром на то да ће током предсто-
јећих новогодишњих и божићних пра-
зника штампарија у којој се штампа
наш лист, али и јавне установе и пред-
узећа чије активности пратимо – ра-
дити у измењеном режиму, следеће
издање „Панчевца” појавиће се као
двоброј. То практично значи да ће се
најстарији живи недељник на Балка-
ну у рукама колпортера на улицама
Панчева наћи 27. децембра, а следе-
ћи пут 10. јануара 2019.

Ова информација је важна свима
који су желели да се њихов рекламни

и огласни материјал, као и помени,
појаве у броју од 4. јануара: то издање
неће изаћи. У вези с тим је и важно
обавештење о радном времену бла-
гајне „Панчевца” током празника. Оно
ће изгледати овако:
Понедељак, 31. децембар, од 8 до 

13 сати.
Уторак и среда, 1. и 2. јануар – нерад-

ни дани.
Четвртак и петак, 3. и 4. јануар, од 

8 до 13 сати.
Понедељак, 7. јануар – нерадни дан.
Уторак, 8. јануар, од 8 до 18 сати.

ству је на тен де ри ма за зим ско одр -
жа ва ње са о бра ћа ја ко је ор га ни зу је
Град ска упра ва? Да ли се и ове зи ме
по на вља иста си ту а ци ја да ка ми он
„Штра ба га” и ње го ва по са да на во де
во зи ла „Де ко фор ма” јер во за чи те
фир ме не уме ју да се сна ла зе по Пан -
че ву и окол ним пу те ви ма?

– Ка ко су чи сти ли? Ма ги страл ни
пу те ви из гра да и глав не ули це би ли
су не ка ко очи шће ни. Ме ђу тим, ни су
ни ула зи ли у спо ред не ули це и на

ма ње зна чај не пу те ве. Због то га се
де ша ва ло да је на тим ме сти ма са о -
бра ћај био из у зет но оте жан. На при -
мер, сво јим очи ма сам гле дао ка ко
два во зи ла ни су мо гла да се ми мо и -
ђу, па је јед но мо ра ло да се за у ста ви
и да че ка док не про ђе нај пре оно
дру го – ре као нам је наш су гра ђа нин
так си ста ко ји је ра дио то ком оба да -
на ви кен да.

(На ста вак на стра ни 10)
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ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Расхлађивање.

На Тамишу, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 21. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Од бро ја ва ње...
Крај го ди не. Дру га по ло ви на де цем бра. Вре ме ка да тај, два на е -
сти ме сец по ста је не ка ко по себ ни ји у по ре ђе њу са свим дру гим
ме се ци ма. Емо тив ни ји је, раз дра га ни ји... Са со бом но си не ку
не ви дљи ву на ду да ће се уско ро до го ди ти не што бо ље и леп ше.
Не ке дав но, ко зна где, за ко па не же ље, по но во по чи њу да из ра -
ња ју на по вр ши ну. По је ди ни по сло ви се ужур ба но за вр ша ва ју,
за по чи њу но ви... Па да, уско ро ће се окре ну ти још је дан круг
око Сун ца.

Ма ко ли ко вре ме би ло те шко, не из ве сно и не ста бил но, на шег
чо ве ка ће за хва ти ти та пра знич на еу фо ри ја. Ко ли ко-то ли ко.
Пру жи ће се и ви ше не го што је ду га чак, „отво ри ће” се за не ки
по клон чић, би ће на сме ја ни ји и ра до сни ји. Или ће се бар по тру -
ди ти да бу де та ко. На те ра ће се, ако ни шта дру го. По же ле ће и он
да му се уско ро не што ле по до го ди. Као и ње го вим нај бли жи ма.
На да ће се. Без об зи ра на то што одав но не ве ру је у Де да Мра за,
пре бро ја ва ће се. И од бро ја ва ће... 

Све док се ка заљ ке у по ноћ 31. де цем бра не бу ду по кло пи ле. А
он да ће ча ро ли ја по че ти да по ста је ре ал ност. Или ће опет са -
свим не ста ти.

Та дру га по ло ви на два на е стог ме се ца у го ди ни је сте вре ме ка -
да и они ко ји су то ком ста ре го ди не би ли пла шљи ви, не си гур ни
у се бе или де пре сив ни, из ко зна ко јих раз ло га, по ста ју отре си -
ти ји, чвр шћи, сме ли ји и хра бри ји. Та да, чвр сто ре ше ни, по чи њу
да се су о ча ва ју с ре ал но шћу. Бу де се из ле тар ги је, с но вом на -
дом и же ља ма ку ју пла но ве ка ко би у но вом ле ту не што про ме -
ни ли у сво јим жи во ти ма. На бо ље, на рав но. И пра ве ра чу ни цу
ко ја ће, бар док се о њој раз ми шља, увек би ти с по зи тив ним ис -
хо дом. И они се пре бро ја ва ју. И од бро ја ва ју...

Крај сва ког де цем бра с нај ви ше ра до сти ипак до че ку ју на ши
нај мла ђи. На ро чи то они ко ји су по сти гли со ли дан успех у пр -
вом по лу го ди шту, па не ће мо ра ти баш мно го да жу ља ју сто ли цу
то ком сло бод них да на. Још ако ве ру ју у Де да Мра за и ако су би -
ли до бри то ком свих про те клих 365 да на – па шће и по не ки по -
клон чић. Па шта ћеш бо ље! Ем рас пуст, ем шља шти са свих
стра на, ем ће сва ка ко ви де ти ви ше осме ха на ли ци ма сво јих ро -
ди те ља. Не ће они ни пре по зна ти да те усне по диг ну те на го ре
мо жда кри ју бри гу и стреп њу. Ма ли ша ни ма ће све не ка ко би ти
дру га чи је. Ша ре ни је и ве се ли је. Сва ка ко и опу ште ни је. Јер ће
тих не ко ли ко да на та кво би ти и њи хо во окру же ње.

Они ће од бро ја ва ти нај ви ше, јер је ча ро ли ја упра во њи ма и
на ме ње на, али се не ће пре бро ја ва ти ни ти ће бри ну ти. Бар док
се не вра те у школ ске клу пе. И док не од ра сту...

* * *

Дру гу по ло ви ну сва ког по след њег ме се ца у го ди ни, ка да у ства -
ри и по чи ње пра знич на еу фо ри ја, сва ка ко обе ле жа ва и Све ти
Ни ко ла. Тај 19. де цем бар обе ле жа ва го то во це ла Ср би ја – јед на
по ло ви на сла ви, а дру га по ло ви на иде у го сте.

Све ти Ни ко ла је за штит ник мо ре пло ва ца, тр го ва ца, стре ла ца,
де це и сту де на та. Љу ди су га још за вре ме ње го вог жи во та сма -
тра ли за све ти те ља. Био је син је ди нац сво јих ро ди те ља, а ду -
хов ни жи вот за по чео је у ма на сти ру Но ви Си он код свог стри ца,
где се и за мо на шио. По сле смр ти мај ке и оца раз де лио је си ро -
ма шни ма сву на сле ђе ну имо ви ну. Пре ма пре да њу, во ђен чу де -
сним гла сом, кре нуо је у на род да ши ри ве ру, прав ду и ми ло ср -
ђе, а већ је са мом сво јом по ја вом до но сио уте ху, мир и до бру
во љу ме ђу љу де.

Жи вео је у че твр том ве ку у гра ду Ми ра. Био је по знат по то -
ме што је тај но љу ди ма да вао но вац. При зи ва ли су га у по моћ
при бо ле сти ма, не кој не сре ћи или не мо ћи. Ве ру је се да се он
сви ма ода зи вао и да је сви ма по ма гао, а да је из ње го вог ли ца
си ја ла све тлост. Пре ми нуо је 6. де цем бра 343. го ди не. Све ти
Ни ко ла се и сла ви тог да на, што је у ства ри 19. де цем бар по но -
вом ка лен да ру. 

Па, срећ на сла ва сви ма ко ји сла ве Све тог Ни ко лу!

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

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

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

Идемо. Од 1869.

„У на се љи ма Ко теж 2 и Стре ли ште
до кра ја иду ће го ди не тре ба да бу де
са гра ђе но још 495 ста но ва чи ја укуп -
на по вр ши на ће би ти 31.959 ква драт -
них ме та ра. Сем то га, у овој го ди ни
се за вр ша ва још 551 стан чи ја из град -
ња је за по че ла про шле го ди не. Ка да
се то са бе ре, уку пан број ста но ва у
из град њи до сти ћи ће 1.046”, гла си -
ла је јед на ин фор ма ци ја из „Пан чев -
ца” број 1738, об ја вље ног 11. апри ла
1986. го ди не.

Би ла су то срећ на вре ме на, јер су
рад ни љу ди та да мо гли и да до би ја ју
ста но ве од сво јих пред у зе ћа и ор га -
ни за ци ја у ко ји ма су би ли за по сле ни,
а не са мо да их про да ју и ку пу ју, као
да нас.

Ме ђу тим, у на шем гра ду је та да по -
ла ко по чео да бу ја кри ми нал. На стра -
ни ре зер ви са ној за до га ђа је из цр не
хро ни ке пи са ли смо, из ме ђу оста лог,
о си ло ва њу 47-го ди шње же не ко ју су
на па ли је дан 32-го ди шњак и ње гов
29-го ди шњи при ја тељ из Пан че ва.

Они су је на си лу угу ра ли у ау то мо -
бил и од ве зли до јед ног пра зног ста -
на, где су се ижи вља ва ли над њом.
Не срећ на же на је по вре ђе на и до жи -

ве ла је број не тра у ме, али је по ли ци -
ја бр зо ухва ти ла си ле џи је.

Јед на од те ма тог бро ја „Пан чев ца”
био је дра сти чан по раст бро ја бо ло ва -
ња. Ау тор тек ста о овом про бле му

скре нуо је па жњу на то да ни су у пи -
та њу са мо здрав стве ни и ме ди цин ски
раз ло зи, већ и со ци јал ни. Ши ром Ср -
би је, а не са мо у Пан че ву, та да је би ло

мно го оних ко ји су ко ри сти ли бо ло -
ва ња да би за вр ши ли при ват не по сло -
ве. Би ло је и дру гих при ме ра, на ро -
чи то ме ђу за по сле ни ма у пе тро хе-
миј ској ин ду стри ји. Рад ни ци ко ји су

та мо ра ди ли би ли су сти му ли са ни да
што ви ше ра де, а што ма ње да од су -
ству ју.

У „Пан чев цу” број 1738 об ја ви ли
смо и да ће до кра ја 1986. го ди не
град ска власт из дво ји ти из бу џе та 110
ми ли о на ди на ра за фи нан си ра ње спо -
р та у на шем гра ду и се ли ма. Тај но -
вац ће ко ри сти ти 93 спорт ске ор га -
ни за ци је, 10 стру ков них са ве за и 23
оде ље ња спорт ских шко ла. Ко нач ну
рас по де лу на осно ву кри те ри ју ма и
пред ло га фи нан сиј ске ко ми си је из вр -
ши ће СОФК, на кон фе рен ци ји про -
ши ре ној пред став ни ци ма спорт ских
ор га ни за ци ја ко је су по ну ди ле про -
гра ме за 1986. го ди ну.

Чи та о ци „Пан чев ца” број 1738
могли су да про чи та ју и да смо сре -
ди ном 1986. го ди не би ра ли но ве  чел -
ни ке на ше оп шти не. Ти из бо ри ни су
би ли ди рект ни, већ их је спро вео Оп -
штин ски ко ми тет Со ци ја ли стич ког
са ве за рад ног на ро да Вој во ди не. Та
ор га ни за ци ја је од лу чи ла да за пред -
сед ни ка Скуп шти не оп шти не бу де
иза бран Ер не Ер деи, а за пот пред сед -
ни ка Ми лен ко Ми хај лов.

ИЗ ВРЕ МЕ НА КАД СУ СЕ ЗИ ДА ЛИ
НО ВИ ДРУШТВЕНИ СТА НО ВИ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

Претходних година многи су злоупотребљавали боловање

Некада се издвајало много више за спорт

Последње зграде су зидане на Котежу 2



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

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

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

Тако сада корисници услу-
га Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдо-
мена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица
Лазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да
др Љубицу Лазић колеге сма-
трају једним од најбољих ди-
јагностичара у нашој земљи.

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

Суботом специјалистич-
ке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панче-
вачке Опште болнице, а уро-
лошке његов колега из исте
установе др Небојша Тасић,
док је за прегледе из обла-
сти гинекологије задужен
др Јован Рудић из ГАК „На-
родни фронт”. Треба напо-
менути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренут-
но на акцији, па тако ком-
плетан уролошки преглед
кошта 2.000 динара, ултра-

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

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

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

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја
се и по томе што у хемато-
лошко-биохемијској лабо-
раторији те установе паци-

јенти већину верификова-
них, контролисаних и су-
мираних резултата могу до-
бити за свега сат времена.

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

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

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

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

Д. К.
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НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Петак, 21. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

У СУ БО ТУ, 22. ДЕ ЦЕМ БРА, У ДО МУ ВОЈ СКЕ

КО РА КОМ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ – 
ПЕ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ИГРЕ

Ве ли ки кон церт 
КУД-а „Нео лит” 
из Стар че ва

Го сту ју пан че вач ка
дру штва 
„Абра ше вић” и 
„Је дин ство”

Већ три го ди не Кул тур но-умет -
нич ко дру штво „Нео лит” из
Стар че ва одр жа ва кон цер те под
на зи вом „Ко ра ком тра ди ци је”,
на ко ји ма се љу би те љи ма фол -
кло ра пред ста вља ју све гру пе
стар че вач ког дру штва, од нај -
мла ђих до нај ста ри јих.

Циљ ових кон це ра та је сте да
с КУД-ом „Нео лит” сце ну по -
де ле еми нент ни ан сам бли из
Ср би је, па су та ко до са да на
„Ко ра ку тра ди ци је” го сто ва ла
кул тур но-умет нич ка дру штва
из Бе о гра да „Бран ко Цвет ко -
вић” и „Кр сма но вић”, те ан -
самбл „Ви ла” из Но вог Са да и
КУД „Ла за Нан чић” из Вр шца.
Ове го ди не ће за јед но с до ма -
ћи ни ма из Стар че ва на сце ну

сту пи ти пан че вач ки КУД „Абра -
ше вић” и РКУД „Је дин ство”.

Ово је ју би лар на се зо на за
Стар чев це – пе де сет го ди на от -
ка ко је осно ва на пр ва сек ци ја
фол кло ра у До му кул ту ре у ме -
сту на до мак на шег гра да. Ор га -
ни за то ри ово го ди шњег „Ко ра ка
тра ди ци је” су та ко у ју би лар ној
се зо ни на пра ви ли пра ву ма лу
град ску смо тру нај бо љих кул -
тур но-умет нич ких дру шта ва.

По ред то га што ће љу би те -
љи тра ди ци је и фол кло ра имати

при ли ку да на ис тој сце ни, по -
сле мно го вре ме на, ви де три
ве ли ка ан сам бла ко је Пан че во
има, ово ће би ти и кон церт
пра вих умет нич ких ко ре о гра -
фи ја, јер ће се на ре пер то а ру
на ћи игре из це ле Ср би је.

Тра ди ци о нал ни кон церт „Ко -
ра ком тра ди ци је” у ор га ни за -
ци ји КУД-а „Нео лит” би ће одр -
жан у су бо ту, 22. де цем бра, у
До му вој ске Пан че во, од 19 са -
ти. Ула зни це за овај до га ђај
мо гу се ку пи ти у би бли о те ци

Жи ри за до де лу на гра де „До -
си теј Об ра до вић” за жи вот но
де ло јед но гла сно је до нео од -
лу ку да се то при зна ње у 2018.
го ди ни до де ли ака де ми ку Ди -
ми три ју Сте фа но ви ћу.

У обра зло же њу од лу ке жи -
ри ја на во ди се да у вре ме ка да
код нас цр кве на му зи ка, по -
себ но она пра во слав не про ве -
ни јен ци је, ни је има ла отво ре -
не мо гућ но сти јав ног пред ста -
вља ња, ни ти је би ла пред мет
сту ди ја у му зич ким шко ла ма
и на фа кул те ти ма, му зи ко лог
Ди ми три је Сте фа но вић, ака -
де мик, оку пља мла де љу де, раз -
ли чи тих обра зов них про фи ла
и ин те ре со ва ња, и та ко от по -
чи ње ду ги про цес упо зна ва ња
и из во ђе ња ста ре му зи ке от -
кри ва не у ви зан тиј ским, ла -
тин ским, ру ским и ста рим срп -
ским ру ко пи си ма.

„Ње гов и да нас у по зним го -
ди на ма жи вот ни оп ти ми зам и
спрем ност да се су сре ће с мла -
дим љу ди ма, де ли с њи ма ис ку -
ства, пе сму, па и про бле ме, при -
мер је не ве ро ват не ис трај но сти
ду ха про све ти тељ ства, ко ји смо
као на род у но ви је вре ме упра -
во од До си те ја пре у зе ли”, за -
кљу чу је се у са оп ште њу жи ри ја.

Жи ри су чи ни ли Во ји слав Је -
лић (пред сед ник), Слав ко Гор -
дић, Мар ко Не дић, Дра ган Си -
ме у но вић и Мир ко Ва си ље вић.
На гра ду до де љу је За ду жби на
„До си теј Об ра до вић”, уз по др -
шку Ми ни стар ства кул ту ре

и ин фор ми са ња, а са сто ји се
од по ве ље и нов ча ног из но са.
На род на бан ка Ср би је да ру је
до бит ни ку пла ке ту с ли ком До -
си те ја Об ра до ви ћа. На гра да ће
би ти уру че на на по себ ној све -
ча но сти.

Ди ми три је Сте фа но вић ро -
ђен је у Пан че ву 25. но вем бра
1929. го ди не. Ди пло ми рао је
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у
Бе о гра ду, на Од се ку за гер ма -
ни сти ку (ен гле ски и не мач ки
је зик) 1955. го ди не, а на

Музичкој ака де ми ји у Бе о гра -
ду, на Од се ку за исто ри ју му -
зи ке, 1956. го ди не. Ма ги стри -
рао је и док то ри рао на Уни -
вер зи те ту у Окс фор ду. То ком
по сле ди плом ских сту ди ја ра -
дио је са чу ве ним му зи ко ло зи -

ма-ви зан то ло зи ма Его ном Ве -
ле сом, Хен ри јем Ти ли јар дом
и Оли ве ром Стран ком. На Му -
зич ком фа кул те ту Уни вер зи -
те та у Окс фор ду др жао је пре -
да ва ња из ви зан тиј ске и ста ре
сло вен ске му зи ке. Ду го је на -
уч ни рад ник и по зна ва лац пра -
во слав не цр кве не му зи ке. У
Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА -
НУ про шао је кроз све сте пе не
на уч них зва ња, од аси стен та
до на уч ног са вет ни ка (1958–
2000). Ди рек тор Му зи ко ло шког
ин сти ту та СА НУ био је пу не
две де це ни је (1979–2000).

По ред ра да на про у ча ва њу
пра во слав не цр кве не му зи ке,
ба ви се кон ти ну и ра но из во ђе -
њем ста ре и но ви је цр кве не
му зи ке. Ди ри го вао је Пан че -
вач ким срп ским цр кве ним пе -
вач ким дру штвом од 1950, по -
вре ме но хо ром Пр вог бе о град -
ског пе вач ког дру штва и Бо -
го сло ви је Све тог Са ве у Бе о -
гра ду. Од осни ва ња (1969) до
да нас во ди Сту диј ски хор Му -
зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ,
с ко јим је го сто вао у мно го -
број ним гра до ви ма бив ше Ју -
го сла ви је и у ве ћи ни европ -
ских зе ма ља.

М. М.

НА ГРА ЂЕН ДИ МИ ТРИ ЈЕ СТЕ ФА НО ВИЋ

При зна ње за жи вот но де ло

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
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Пот пред сед ник По кра јин ске
вла де Ђор ђе Ми ли ће вић, за јед -
но с по кра јин ским се кре та ром
за спо рт и омла ди ну Вла ди ми -
ром Ба те зом, уру чио је у по не -
де љак, 17. де цем бра, тра ди ци -
о нал не по кра јин ске на гра де и
при зна ња „Та лен ти 2018” да -
ро ви тим уче ни ци ма. На гра ђе -
ни су уче ни ци основ них, сред -
њих и му зич ких шко ла ко ји су
осво ји ли пр ва ме ста на ре пу -
блич ким и ме ђу на род ним так -
ми че њи ма у обла сти ма на у ке,
тех ни ке, умет но сти и је зи ка,
као и њи хо ви мен то ри.

Из Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур” Пан че во на гра ђе ни су
проф. Алек сан дра Јо вић и ње -
ни уче ни ци Ни на Јар ко вач ки
(там бу ра), ко ја је осво ји ла пр ву
на гра ду на Ре пу блич ком так -
ми че њу, као и Да мир Прањ ко -
вић (там бу ра), ко ји је ла у ре ат
Ре пу блич ког так ми че ња и до -
бит ник пр ве на гра де на Фе сти -
ва лу вој во ђан ске там бу ре.

Награ ду су при ми ли и проф.
Ива на Ја ћи мо вић Јо ва нов ски и
њен уче ник Ми лош Кеп чи ја
(сол фе ђо), ко ји је ове го ди не
осво јио пр ву на гра ду (100 бо -
до ва) на Ме ђу на род ном так ми -
че њу и пр ву на гра ду на Ре пу -
блич ком так ми че њу. На гра ду
за мен тор ски рад до би ли су и
проф. Са не ла Бла го је вић и њен
уче ник Ђор ђе Гр ба (ви о ли на),
ко ји је ове го ди не за у зео пр во
ме сто на Ре пу блич ком и дру го
ме сто на Ме ђу на род ном так -
ми че њу.

За област на у ке на гра ду је
до би ла Ни ко ли ја Стан ко вић
(мен тор Ми ли ја на Бог да но вић),
а за фи зи ку су на гра ђе ни Фи -
лип Ми тић (мен тор Ду шан
Етин ски), Ду шан Цви је тић (мен -
тор Зо ри ца Алек сић), Алек сан -
дар Ста ној ко вић (Љи ља на Јан -
ко вић), Алек сан дар Цу цић (На -
та ша Ча лу ко вић) и Ла зар Га -
лић (мен тор Јо ви ца Ми ли са -
вље вић). За успех у обла сти ма -

ПО КРА ЈИН СКЕ НА ГРА ДЕ ЗА ОСНОВЦЕ И СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Ко су најталентованији панчевачки ђаци

те ма ти ке на гра ду је до био Угље -
ша Ку зма нов (мен тор Да ни јел
Шу боњ). Ко ста Вој во дић до био
је при зна ње за успех у обла сти
хе ми је (мен тор Зо ран Са вић),
а за област исто ри је при зна ње
је до био Мар ко Ми ло ва нов
(мен тор Да ни је ла Пан то вић).
Да мјан Чи кић на гра ђен је на
по љу тех ни ке (мен тор Мла ден
Сте фа но вић), а за ре зул та те у
обла сти срп ског је зи ка на гра ду
је до би ла Је ле на Ма слак (мен -
тор Ксе ни ја Беч). Укуп но је

осам да ро ви тих уче ни ка до -
би ло спе ци јал не ди пло ме с
нов ча ним на гра да ма од по пе -
де сет две хи ља да ди на ра, осам -
де сет је дан уче ник ди пло ме с
нов ча ним из но си ма од по два -
де сет осам и по хи ља да ди на -
ра и осам де сет осам мен то ра
ди пло ме и нов ча не на гра де од
по че тр на ест хи ља да и сто ди -
на ра. Три хо ра и два ор ке стра
до би ли су ди пло ме, а сто се -
дам де сет две уче ни це и уче -
ни ка по хвал ни це. М. М.

До ма кул ту ре у Стар че ву и у
До му вој ске Пан че во на дан
кон цер та, а мо гу се ре зер ви са -
ти и те ле фо ном на број
064/640-54-08.

Бу ду ћи да је ово ју би лар на
се зо на стар че вач ког кул тур но-
-умет нич ког дру штва, це ла ће
би ти у зна ку обе ле жа ва ња по -
ла ве ка игре у Стар че ву. Та ко
ће на про ле ће у том ме сту би -
ти одр жан ве ли ки фе сти вал
деч јих ан сам ба ла из це ле Ср -
би је, као и све ча на ака де ми ја
по во дом ве ли ког ју би ле ја, а у
пла ну је и из ло жба на род них
но шњи у га ле ри ји. У то ку су
пре го во ри и за го сто ва ње на
ино стра ним фе сти ва ли ма, како
за деч је, та ко и за из вођач ки
ан самбл. За сад су у по ну ди
Пољ ска, Ита ли ја и Шпа ни ја.

До бар глас да ле ко се чу је!
За то у су бо ту, 22. де цем бра,

у До му вој ске у Пан че ву тре ба
по др жа ти све мла де љу де ко ји
чу ва ју тра ди ци ју и ужи ва ти у
фол клор ним мај сто ри ја ма чла -
но ва кул тур но-умет нич ких дру -
шта ва „Нео лит”, „Абра ше вић”
и „Је дин ство”. Д. Кожан



Нема никакве дилеме да су косовски министар одбране Ру-
стем Бериша и командант војске Косова Рахман Рама одго-
ворни, бар по командној одговорности, за ужасне злочине на
Косову и Метохији. Они су одговорни за најмање 1.000 зло-
чина које је идентификовала Радна група за прикупљање до-
каза у расветљавању злодела над припадницима српског на-
рода и осталих националних заједница на Косову и Метохи-
ји.

(Председник скупштинског Одбора за Косово и Метохију
Милован Дрецун, 17. децембар, РТС)

* * *
Одлука о трансформацији Косовских снага безбедности у
војску донета је у погрешно време. КФОР је спреман да ин-
тервенише на Косову ако стабилност буде угрожена.

(Генерал Лоренцо Д’Адарио, нови командант КФОР-а, у
интервјуу за подгоричку „Побједу”, 17. децембар)

* * *
Ванредни парламентарни избори сада би били лековити за
Србију. Хајде да пустимо све ове шетаче, да пустимо све ко-
ји говоре да их је све више, па да се пребројимо. Хајде, баш
да се пребројимо. Али једини демократски начин за пребро-
јавање је да изађете на изборе, а не оног секунда кад помене-
те изборе, ви одмах имате представнике ДОС-а који изађу и
кажу: „Никад избори. Нема тих услова због којих ћемо ми

изаћи на изборе”. Због тога, хајде да прекинемо са овим. У
тренутку када се Србија грчевито бори да опстане на КиМ,
ви имате покушаје сукоба у Београду и нападе у Лучанима.
Хајде да то завршимо на изборима, а не да трошимо народну
енергију.

(Александар Вулин, министар у Влади Србије, у изјави за РТС)

* * *
Поводом насловне стране „Илустроване политике” желим да
кажем да је та ревија други пут у месец дана прешла грани-
цу доброг укуса, јер је ставила неке људе у недоличан и ска-
редан контекст. Морам да констатујем да наша медијска
сцена све више иде ка томе да се политички, идеолошки и
професионални обрачуни стављају у контексте који превази-
лазе стандарде.

(Владан Вукосављевић, министар културе у Влади Србије,
у изјави за РТС)

* * *
Желим да осудим насиље и бахатост коју су показали лидер
Двери Бошко Обрадовић и група људи који су заједно с њим
у недељу, 16. децембра, упали у Полицијску станицу у Луча-
нима. Они су том приликом поново показали насиље над
женама и новинарима, и први пут над полицајцима, иако су
припадници МУП-а у свему поступали у складу са законом.

(Небојша Стефановић, министар унутрашњих послова, на
конференцији за новинаре, 17. децембар)

4 ПОЛИТИКА/ДРУШТВО
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Страну припремио

Синиша 
Трајковић

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

УЛИ ЦЕ ОЗНА ЧЕ НЕ НУ МЕ РИЧ КИ: 1, 2, 3...
Ме ња ју се ин ге рен ци је
Скуп шти не гра да

Де фи ни са на 
нај е ко но мич ни ја 
мо гу ћа тра са за 
це во вод до Ба нат ског
Но вог Се ла

Са ста нак већ ни ка одр жан 18.
де цем бра са др жао је 24 тач ке
днев ног ре да. На о ко гло ма зан
ма те ри јал, али би ло је ту при -
лич но ис пра вља ња тех нич ких
де та ља.

Нај пре се го во ри ло о из ме -
на ма и до пу на ма Ста ту та гра -
да Пан че ва.

Та бле на ма ке дон ском
Ка ко су из ве сти о ци из град ских
се кре та ри ја та об ја сни ли, тре -
ба ло је ускла ди ти Ста тут и дру -
ге оп ште ак те у ро ку од де вет
ме се ци са из ме ње ним и до пу -
ње ним За ко ном о ло кал ној са -
мо у пра ви. Нај зна чај ни је но ви -
не у Ста ту ту Гра да су у на чи ну
утвр ђи ва ња над ле жно сти Гра -
да: са да се уме сто на бра ја ња
по сло ва Гра да на во де обла сти.

Ме ња ју се и ин ге рен ци је
Скуп шти не гра да; уво де се, на
осно ву пред ло га ква ли фи ко ва -
ног бро ја гра ђа на, оба ве зне јав -
не рас пра ве при ли ком при пре -
ме бу џе та, ства ра ња стра те -
шких пла но ва раз во ја, утвр ђи -
ва ња сто пе из вор них при хо да,
про стор них и ур ба ни стич ких
пла но ва... Би ће дру га чи ји и број
рад них те ла.

До пу њен је и спи сак над ле -
жно сти Град ског ве ћа: јав на
пред у зе ћа чи ји је осни вач Град
под но си ће оба ве зне тро ме сеч -
не из ве шта је о свом ра ду. Та -
ко ђе, за штит ник гра ђа на ће се
убу ду ће зва ти ло кал ни ом буд -
сман, а би ће про ме на и у ве зи
с функ ци о ни са њем ме сних за -
јед ни ца. У на се ље ним ме сти -
ма, уко ли ко број ста нов ни ка
од ре ђе не на ци о нал не за јед ни -
це пре ла зи 15 про це на та, та -
бле уста но ва, ин сти ту ци ја и оне
с на зи ви ма и име ни ма ули ца и
са мих се ла до би ће, по ред срп -
ске, и вер зи ју на је зи ку те ма -
њи не. Кон крет но, у Ка ча ре ву
ће осва ну ти та бле на ма ке дон -
ском је зи ку.

Чла ни ца Ве ћа за ду же на за
рад, за по шља ва ње и со ци јал ну
по ли ти ку Су за на Јо ва но вић је
по во дом до пу на Од лу ке о фи -
нан сиј ској по др шци по ро ди ци
с де цом на те ри то ри ји гра да
ре кла да се ра ди о „ма лој, али
ва жној ин тер вен ци ји у тек сту”.

Сред ства се тро ше
на мен ски, утвр дио
ДРИ

При зна ње ко је до де љу је Др -
жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја
(ДРИ) за по стиг ну те до бре ре -
зул та те и при мер до бре прак се
у упра вља њу јав ним фи нан си -
ја ма уру че но је гра до на чел ни -
ку Са ши Па вло ву у Бе о гра ду
14. де цем бра, у окви ру пре да -
ва ња „Уна пре ђе ње упра вља ња
јав ним фи нан си ја ма на ло кал -
ном ни воу”. При зна ње је до би -
ло де сет ло кал них са мо у пра -
ва, а пре ма ре зул та ти ма спро -
ве де не ана ли зе, сто ји да су по
успе шно сти или ви си ни до де -
ље них бо до ва у вр ху Сме де ре -
во и Пан че во, а сле де их Пи -
рот, Зре ња нин, Гор њи Ми ла -
но вац...

Ана ли зом је об у хва ће но 119
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве,
а де таљ но је, од 2014. до 2017,
про у ча ва но се дам кри те ри ју -
ма, ме ђу ко ји ма су сте пен из -
вр ше ња бу џе та у од но су на
план, обим ме ра пред у зе тих у

ПРИ ЗНА ЊЕ ДР ЖАВ НЕ РЕ ВИ ЗОР СКЕ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ

Пан че во при мер до бре прак се

ДА НИ СЛО ВЕ НАЧ КОГ ФИЛ МА

Из Пор то ро жа 
у Пан че во

До да ла је да је до пу ном омо гу -
ће но да и они уче ни ци ко ји би
да ко ри сте мо гућ ност ре гре си -
ра ног пре во за од 50 од сто, а
АТП не ма ли ни ју до њи хо вог
ме ста ста но ва ња, са да мо гу да
пу ту ју и дру гим пре во зни ци -
ма. За то ће би ти до вољ но да
се под не се зах тев у Град ској
упра ви. Ово ће се при ме њи ва -
ти од 1. фе бру а ра 2019.

Од лу ка о град ским ад ми ни -
стра тив ним так са ма би ће не -
знат но про ме ње на, по што је од
27. но вем бра до 5. де цем бра
одр жа на јав на рас пра ва на ту
те му.

Усво је ни пред ло зи са се ла
За тим је Алек сан дар Ра ду ло вић,
ди рек тор ЈКП-а „Во до вод и ка -
на ли за ци ја”, под се тио на то да
је 2006. го ди не Скуп шти на гра -
да усво ји ла ге не рал ни про је кат
о во до снаб де ва њу, а да се то јав -
но пред у зе ће свих ових го ди на
тру ди ло да на град ски во до вод
при кљу чи сва се ла ко ја су на
те ри то ри ји Пан че ва. Од 2016.
го ди не на си стем су при кљу че -
ни До ло во, Ка ча ре во, Ја бу ка и
Гло гоњ, па је оста ло са мо још
Ба нат ско Но во Се ло.

За при кљу чи ва ње тог ме ста
тра же на је нај е ко но мич ни ја
мо гу ћа тра са за це во вод, па је
Гра ђе вин ски фа кул тет за ове
по тре бе ура дио сту ди ју, чи ји је
сми сао био да по ка же ко ја је
од че ти ри по ну ђе не ва ри јан те
нај бо ља. Ра ду ло вић је ре као да
ће већ то ком на ред не го ди не
про је кат при кљу че ња Но вог Се -
ла нај ве ро ват ни је би ти и ре а -
ли зо ван. О то ме ће мо ра ти да
се из ја сне и од бор ни ци.

По том, об је ди ње но се рас -
пра вља ло о пред ло зи ма од лу -

ка о утвр ђи ва њу на зи ва ули ца
и за се ла ка на под руч ју Пан -
че ва, Стар че ва, Омо љи це, Ба -
нат ског Бре стов ца, Ка ча ре ва,
Гло го ња и До ло ва. Пред ста -
вио их је Не ма ња Ро тар, већ -
ник за ду жен за кул ту ру, ко ји
је и пред сед ник Ко ми си је за
по ди за ње спо ме ни ка и од ре -
ђи ва ње на зи ва ули ца и тр го -
ва. Ро тар је на гла сио да је с
ви ших ин стан ци вла сти сти -
гао до пис ко ји је са др жао акт
о нео п ход но сти хит ног име -
но ва ња свих не и ме но ва них
ули ца у гра ду и у се ли ма.

Ко ми си ја је оба ве сти ла о то -
ме ме сне кан це ла ри је и пи та -
ла их да ли има ју пред ло ге за
кон крет не ули це. Од го во ри су
сти гли и ве ћи на пред ло га је
при хва ће на.

– У гра ду је то за и ста ве ли ки
по сао: по сто ји пре ко ше зде сет
ули ца без на зи ва. По што је рок
за од лу чи ва ње био кра так, на -
пра ви ли смо ре ше ње та ко што
смо све не и ме но ва не ули це
озна чи ли ну ме рич ки – ули ца
1, ули ца 2... Ка сни је ће мо их
пре и ме но ва ти, са да ни је мо гло
дру га чи је због хит но сти по ступ -
ка. Ка да жи те љи тог де ла гра -
да пред ло же ко ми си ји не ки на -
зив, раз мо три ће мо га. Ина че,
ја ко је не згод но да ва ти на зи ве
ули ца ма по зна ме ни тим лич -
но сти ма ка да се оне на ла зе на
пе ри фе ри ји гра да. Увек по сто -
ји ди ле ма да ли ти ме де гра ди -
ра те ту осо бу или не; има оних
ко ји за вре ђу ју да њи хо во име
но си не ки цен трал ни трг – об -
ја снио је већ ник.

За кљу чио је и да гра ђа ни
обич но не зна ју да про ме на
на зи ва ули це у ко јој жи ве не
зна чи да они мо ра ју од мах да

ме ња ју лич на до ку мен та; то
се ра ди тек по њи хо вом ис ти -
ца њу.

Про да ја пар це ла
Про грам по сло ва ња ЈКП-а „Хи -
ги је на” до жи ве ће не знат не из -
ме не (би ће ис пла ће на со ли дар -
на по моћ до кра ја го ди не), као
и фи нан сиј ски план Ту ри стич -
ке ор га ни за ци је Пан че ва (бу -
џет је уве ћан за два ми ли о на
ди на ра).

Над зор ни од бор ЈП-а „Ур ба -
ни зам” до нео је од лу ку о рас -
по де ли до би ти од 23.789.857
ди на ра: по кри ве ни су гу би ци
из 2016. го ди не, а 18 ми ли о на
је по де ље но на два де ла, па се
у град ску ка су сли ла јед на по -
ло ви на, док је дру га рас по ре -
ђе на пла ном по сло ва ња пред -
у зе ћа. Би ће по кре нут по сту пак
за оту ђе ње не из гра ђе ног гра -
ђе вин ског зе мљи шта у јав ној
сво ји ни Гра да, па је да та са -
гла сност на утвр ђе ни текст огла -
са за јав но над ме та ње, ко је ће
би ти одр жа но 23. ја ну а ра 2019.
Ра ди се о шест пар це ла у се -
вер ној ин ду стриј ској зо ни и
јед ној на Хи по дро му, а текст
огла са је иза шао у овом бро ју
„Пан чев ца”.

Град ски већ ни ци су би ли са -
гла сни да се ЈКП „Гре ја ње” кре -
дит но за ду жи у из но су до 150
ми ли о на ди на ра, ра ди из ми -
ре ња оба ве за за ис по ру че ни гас
за ову греј ну се зо ну, а то јав но
пред у зе ће ће дуг вра ћа ти из
соп стве них при хо да.

На кра ју, за град ску ма ни -
фе ста ци ју про гла ше на је „Ули -
ца но во го ди шње ча ро ли је”, ко -
ја ће се у ор га ни за ци ји ТОП-а
одр жа ти од 29. до 31. де цем -
бра у Ули ци Ни ко ле Те сле.

Ре ви ја фил мо ва ко ји су би ли
при ка за ни у окви ру про гра ма
„Да ни сло ве нач ког фил ма” у
Пан че ву успе шно је за вр ше на
18. де цем бра. За че ти ри да на
при ка за но је осам фил мо ва, по
че ти ри крат ко ме тра жна и ду -
го ме тра жна. Се лек тор фе сти -
ва ла био је наш по зна ти ре ди -
тељ Дра го мир Зу панц, ко ји је у
са рад њи са Сло ве нач ком ки но -
те ком из Љу бља не обез бе дио
пре ми јер но при ка зи ва ње фил -
мо ва са ово го ди шњег филм ског
фе сти ва ла у Пор то ро жу.

Љу бо мир Ра до ва но вић, уред -
ник филм ског про гра ма пан че -
вач ког До ма омла ди не, ис та као
је да је ово го ди шња ре ви ја би ла
успе шна, да је се лек ци ја фил -
мо ва би ла за ни мљи ва и да су се
фил мо ви до па ли про бир љи вој
пан че вач кој пу бли ци. До дао је

да ће то ком на ред не го ди не би -
ти још фил мо ва из Сло ве ни је и
да је пла ни ра но да се ова ма ни -
фе ста ци ја по но во одр жи кра -
јем сле де ће го ди не у дво ра ни
„Апо ло”, ко ја ис пу ња ва све усло -
ве за ова кав про грам.

Дра го мир Зу панц, се лек тор
фе сти ва ла, из ја вио је да је ве о -
ма за до во љан са рад њом с пан -
че вач ким До мом омла ди не и
Удру же њем Сло ве на ца „Ло гар -
ска до ли на”, ко ји су уз Дру -
штво Сло ве на ца „Са ва” из Бе -
о гра да би ли ор га ни за то ри про -
гра ма. По хва лио је све са рад -
ни ке ко ји су омо гу ћи ли да сло -
ве нач ке фил мо ве ви ди пу бли -
ка у Бе о гра ду, Ни шу, Но вом
Са ду, Пан че ву и Вр шцу.

За сле де ћу го ди ну пла ни ра -
но је да фе сти вал бу де одр жан
пр ви пут и у Ко ви ну.

хе. Ре зул та ти ре ви зи је има ју
пре вен тив ну свр ху и на тај на -
чин нам се омо гу ћа ва да от кло -
ни мо уо че не не пра вил но сти.
Ово при зна ње за Пан че во пред -
ста вља по твр ду озбиљ ног, са ве -
сног, план ског и за ко ни тог ра -
да, али и још ве ћу оба ве зу да се
и на да ље тран сак ци је, ак тив но -
сти и од лу ке ко је се од но се на
пре у зи ма ње оба ве за вр ше у
окви ру до де ље них апро при ја -
ци ја, на осно ву прав ног осно ва
и ва лид не до ку мен та ци је.

Из ра да овог ис тра жи ва ња
омо гу ће на је кроз про је кат
„Уна пре ђе ње ре ви зи је на ло -
кал ном ни воу за ефи ка сни је
упра вља ње јав ним фи нан си ја -
ма”, ко ји спро во ди Про грам
Ује ди ње них на ци ја за раз вој
(УНДП), уз по др шку Швај цар -
ске вла де.

по ступ ку ре ви зи је, по тра жи ва -
ња по осно ву по ре за на имо ви -
ну у од но су на при хо де од по -
ре за на имо ви ну, сте пен ефи -
ка сно сти у ис пра вља њу гре ша -
ка (не пра вил но сти) на кон оба -
вље не ре ви зи је...

Па влов је за хва лио Др жав -
ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји,
Швај цар ској вла ди и Про гра -
му Ује ди ње них на ци ја за раз -

вој на са рад њи и до де ље ном
при зна њу, и до дао:

– Ови ре зул та ти, до би је ни на
осно ву из вр ше не екс тер не ре -
ви зи је за вр шног ра чу на бу џе та
Гра да Пан че ва, по твр ђу ју нам
да Град у де лу фи нан сиј ских
из ве шта ја на сто ји да у свом ра -
ду при ме њу је за ко не и да та
овла шће ња и да се сред ства тро -
ше на мен ски за пла ни ра не свр -
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Већ почетком новембра у продавни-
цама се могу пронаћи разни декора-
тивни предмети с празничним моти-
вима. Доскора је била пракса да се
јелка кити уочи католичког Божића,
али се то променило, па сада већ по-
четком децембра већина домова сија
пуним сјајем.

Питали смо наше суграђане да ли
су они поставили новогодишњу деко-
рацију и како ките своје домове.

СТАНИША МИТИЋ, програмер:
– Нажалост, нисам почео да деко-

ришем кућу, а мислим да ове године
то нећу ни радити. Једноставно не-
мам времена да се тиме бавим.

ИВАНА ФИЛИПОВ, васпитачица:
– Моја породица традиционално

кити јелку 24. децембра, тако да ни-
смо још увек почели, али с нестр-
пљењем чекам тај дан. Цела породи-
ца учествује, па кићење јелке пред-
ставља нешто заиста посебно за нас.
Наша јелка не прати трендове укра-
шавања у једној или две боје, већ на
њој има неколико десетина украса
разних боја и облика. Увек се на сто-
лу нађе нека прикладна икебана, уз
лампице на прозору.

ЗОРАНА СТЕФАНОВИЋ, 
продавачица:

– Наравно, прво мој син и ја кити-
мо јелку, па лепимо стикере по про-
зорима, затим украшавамо гелендер
и стављамо венчић на врата. На про-
зоре стављамо украсне траке и лам-
пице, а око врата LED црево. Волимо
да све буде шарено и лепо. 

НЕВЕНА ПАВЛОВ, студенткиња:
– Јелку и стан украшавамо углав-

ном око 19. децембра или пред сам
дочек нове године. Декорисање ста-
на подразумева постављање лампица
на прозоре, а ту је и нека божићна
икебана на трпезаријском столу. Но-
вогодишња јелка нам је украшена не-
ким старијим украсима који су нам
омиљени и лампицама, а сваке годи-
не купимо и понеки нови украс. Укра-
шавање јелке ми причињава посебно
задовољство, зато што ме увек подсе-
ти на детињство и враћа лепе успо-
мене. Уживамо у новогодишњој и бо-
жићној атмосфери.

МАРТИН МАРЕК, средњошколац:
– Наш Божић је 25. децембра и

стога је новогодишња декорација уве-
лико постављена. Њу чине многоброј-

не трачице на гелендерима, лампице
на прозорима и мноштво малих укра-
са у виду Деда Мраза и његове дру-
жине. Затим, ту је и наша јелка, која
је украшена комбинацијом црвених
и златних украса. Сваки члан поро-
дице је дао свој допринос и то је оно
што даје посебан сјај свему томе.

СЛАВИША РАДУЛОВИЋ, виши
спортски тренер рукомета:

– Нисам размишљао о новогоди-
шњој декорацији у овом периоду, иа-
ко се празници приближавају. За ме-
не је новогодишње кићење чин који
треба да радите с драгим особама.
Суштина је у времену које проведемо
заједно, јер су заједнички моменти
много сјајнији украс од било које ра-
свете или бомбонице. Чак мислим да
градске улице и тргове треба да укра-
шавају деца, уметници, а не одређе-
не службе. Да закључим, за мене но-
вогодишње кићење треба да одбаци
површно представљање кроз сијање
и светлуцање, а да суштину тражи
кроз заједништво и креативност. Ту
је срећа, у неком од тих украса који
ће ти додати драга особа или ћеш ти
њој пружити.

Анкетирала Мирјана Марић

Н. ПАВЛОВЗ. СТЕФАНОВИЋ М. МАРЕК С. РАДУЛОВИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СТЕ ПОСТАВИЛИ НОВОГОДИШЊУ ДЕКОРАЦИЈУ?

Празнични дух увелико у домовима

И. ФИЛИПОВС. МИТИЋ

ХРОНИКА

Из Се кре та ри ја та за јав не слу жбе и
со ци јал на пи та ња Град ске упра ве сти -
гло је оба ве ште ње о ре гре си ра њу пре -
во за сту де на та из бу џе та АП Вој во ди -
не за 2018.

Сту ден ти ко ји су оства ри ли пра во
на ре гре си ра ње пре во за за 2018. мо гу

од 19. де цем бра уз лич ну кар ту по ди -
ћи сред ства за пе ри од од ју ла до де -
цем бра ове го ди не на свим шал те ри -
ма Бан ке По штан ска ште ди о ни ца и у
по шта ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке
Ср би је.

С. Т.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Сти гао но вац 
за пре воз сту де на та

Же ли мо сре ћан Бо жић
свим гра ђан ка ма и гра ђа -
ни ма Пан че ва ко ји сла ве
овај пра зник по гре го ри -
јан ском ка лен да ру. Про ве -
ди те нај ра до сни ји хри -
шћан ски пра зник окру же -
ни сво јим нај бли жи ма и
нај дра жи ма, у ми ру, сло -
зи, љу ба ви и ве се љу.

Не ка вам Бо жић до не се
здра вље, сре ћу и сва ко до -
бро, лич но, по ро дич но и по -
слов но.

Ти гран Киш, 
пред сед ник 

Скуп шти не гра да

Са ша Па влов, 
гра до на чел ник

Град у са рад њи с Ту ри стич ком ор -
га ни за ци јом Пан че ва у пе ри о ду од
21. до 23. де цем бра, од 11 до 20 са -
ти, на пла тоу ис пред Град ске упра -
ве, при ре ђу је осми „Но во го ди шњи
ба зар”, тра ди ци о нал ну при вред ну
ма ни фе ста ци ју ко ја у пр ви план ста -
вља ло кал на удру же ња, уста но ве и
ма ле пред у зет ни ке од но сно њи хо ве
про из во де и услу ге.

Ор га ни за то ри на овај на чин же ле
да до при не су ства ра њу пра знич ног
рас по ло же ња у су срет до че ку 2019.

го ди не, по узо ру на слич не ма ни фе -
ста ци је у европ ским гра до ви ма, а ша -
ре ни ло по ну де ба зар ских про из во да
и мо гућ ност на бав ке све га што је по -
треб но за ор га ни за ци ју но во го ди шње
про сла ве, као и по кло на, до пу ни ће
пра те ћи за бав ни са др жа ји за ужи ва -
ње у прет пра знич ном ам би јен ту.

За све уче сни ке ба за ра Град је
обез бе дио бес плат не штан до ве, ко ји
ће би ти рас по ре ђе ни уну тар ша то ра
с при год ним све тлом и греј ним те -
ли ма. До бро до шли!

ТО КОМ ПРЕД СТО ЈЕ ЋЕГ ВИ КЕН ДА

Осми „Но во го ди шњи ба зар”

Ре ша ва се суд би на 
пан че вач ког исто риј ског 
за га ђе ња?!

От пад ни је био за ко пан 
у зе мљу, па ни је до шло 
до кон та ми на ци је

Про шле не де ље је укло њен и збри -
нут не ле гал но ускла ди штен опа сан
от пад про на ђен на под руч ју Пан че -
ва, у скла ду са свим нео п ход ним за -
кон ским про це ду ра ма, а гра ђа не Ср -
би је је ре а ли за ци ја овог по сла ко -
шта ла 250.000 евра. Тим по во дом, у
че твр так, 13. де цем бра, ми ни стар за -
шти те жи вот не сре ди не Го ран Три -
ван за јед но с пред став ни ци ма над -
ле жних др жав них ор га на и ме ди ја и
гра до на чел ни ком Пан че ва Са шом
Па вло вим об и шао је ло ка ци ју у Пан -
че ву, у вла сни штву фир ме „Еко 21”,
где је у мар ту ове го ди не про на ђен
опа сан от пад.

Пре ма ре чи ма ми ни стра Три ва на, с
про сто ра дуж ме ђу на род не пру ге Бе о -
гра д–Вр шац укло ње ни су пла стич ни
ре зер во а ри и бу рад у ко ји ма је би ла
ускла ди ште на ве ли ка ко ли чи на за у ље -
них ма те ри ја. Струч ни тим је сор ти -
рао, узор ко вао, на про пи сан на чин спа -
ко вао, а за тим и укло нио око 260 то на
углав ном опа сног от па да, чи ме је успе -
шно за вр ше на за јед нич ка ак ци ја Ми -
ни стар ства за шти те жи вот не сре ди не
и над ле жних др жав них ор га на.

Ја сан став др жа ве
Ми ни стар Три ван је по хва лио јав но
ту жи ла штво, Без бед но сно-ин фор ма -
тив ну аген ци ју и МУП.

– Без њи хо вог ан га жо ва ња, као и
са рад ње с ло кал ном са мо у пра вом, не
мо гу се ре ша ва ти ова ква пи та ња. У
пи та њу је де таљ на и до са да не у пра -
жња ва на сло же на про це ду ра збри ња -
ва ња знат не ко ли чи не опа сног от па -
да, ко ја је за вр ше на успе шно и у нај -
кра ћем мо гу ћем ро ку. Ак ци јом у Пан -
че ву не дво сми сле но је по ка за но да ће
др жа ва од луч но спре ча ва ти зло чин
про тив жи вот не сре ди не и здра вља
љу ди. Ни је мо гу ће ви ше чи ни ти зло -
чи не пре ма жи вот ној сре ди ни, то је
ап со лут но ка жњи во. Ми се на ово ме
не ће мо за у ста ви ти. Има још не ко ли -
ко ло ка ци ја у Ср би ји где су про це си у
то ку. Је дан од ових про це са ко ји су
за по че ти про шле го ди не је и за вр -
шен, и то пра во сна жном пре су дом на
ка зну за тво ра од че ти ри и по, јед не и

У ПАН ЧЕ ВУ УКЛО ЊЕН НЕ ЛЕ ГАЛ НО УСКЛА ДИ ШТЕН ОПА САН ОТ ПАД ФИР МЕ „ЕКО 21”

ГРА ЂА НИ СНО СЕ ТРО ШКО ВЕ 
БА ХА ТИХ И ЗЛО НА МЕР НИХ

по бољ ша ња ста ња жи вот не сре ди не у
Пан че ву.

Са ша Па влов је под се тио јав ност и
на про блем исто риј ског за га ђе ња:

– На дам се да ће пан че вач ке фа -
бри ке за јед но с над ле жним ми ни стар -
ством и ло кал ном са мо у пра вом ре -
ши ти суд би ну исто риј ског опа сног от -
па да, ка ко би смо на шој де ци оста ви -
ли здра ву жи вот ну сре ди ну. Од го вор -
ност гра да Пан че ва је за и ста ве ли ка
и ја сам си гу ран да ће мо у са рад њи с
над ле жним ми ни стар ством на ћи на -
чи не, и ка дров ске и фи нан сиј ске, и
све оно што нам је по треб но, да сва ко
ко ово пи та ње ова ко озбиљ но схва ти,
до би је про стор, на чин и мо гућ ност
да га та ко и ре ша ва.

Ми ни стар Три ван је с де кон та ми -
ни ра ног под руч ја уз Но во се љан ски
пут упу тио јав ни по зив гра ђа ни ма да
при ја ве ло ка ци је где по сто ји сум ња
да је не ле гал но за ко пан опа сан от пад
и да та ко по мог ну Ми ни ста р ству за -
шти те жи вот не сре ди не у бор би за
здра ви ју жи вот ну сре ди ну.

З. Станижан

ПО РУ КА ЧЕЛ НИ КА ГРА ДА

Бо жић на че стит ка

Министар Триван на лицу места

по и јед не го ди не за тво ра. За зло чин
пре ма жи вот ној сре ди ни у овој на шој
див ној Ср би ји се од го ва ра, и то за -
тво ром – ис та као је Три ван и на ја вио
на ста вак ак ци је на от кри ва њу и збри -
ња ва њу не ле гал но од ло же ног опа сног
от па да.

Ка ко је из ја вио ми ни стар за шти те
жи вот не сре ди не, у Ср би ји има још
ло ка ци ја са са кри ве ним опа сним от -
па дом ко ји мо же по губ но да де лу је
на жи вот ну сре ди ну и здра вље љу ди
и по звао је све ко ји се ба ве упра вља -
њем от па дом да по шту ју за кон ске про -
пи се и по на ша ју се од го вор но пре ма
здра вљу љу ди.

Са вет ник ми ни стра др Сло бо дан То -
шо вић ре као је при сут ним но ви на ри -
ма да је од 260 то на укло ње ног от па да
90 од сто био опа сан от пад, од че га око
10 од сто хе миј ски от пад ко ји ће би ти
из ве зен из Ср би је, а оста ло је ор ган -
ски от пад, углав ном от пад на уља. То -
шо вић је об ја снио да от пад ни је био
за ко пан у зе мљу, та ко да ни је до шло
до кон та ми на ци је зе мљи шта и не ма
бо ја зни за угро же ност во до то ко ва.

По др шка хе миј ском 
ком плек су
Гра до на чел ник Пан че ва Са ша Па влов
за хва лио је над ле жним ор га ни ма за
бла го вре ме но по сту па ње по во дом из -
вр ше ног „ге но ци да над жи вот ном сре -
ди ном” и ис та као да ће на ша ло кал -
на за јед ни ца на ста ви ти да ула же на -
по ре у за шти ту и уна пре ђе ње жи вот -
не сре ди не.

– Да нас се на ла зи мо у гра ду Пан -
че ву, еко ло шки нај сен зи бил ни јој или
јед ној од еко ло шки нај сен зи бил ни -
јих ло кал них сре ди на. На овом ме -
сту је из вр ше но кон крет но кри вич но
де ло. Сре ћом, спре чен је на ста нак
ве ћих по сле ди ца ко је су у ве зи са
здра вљем љу ди и за шти том жи вот не
сре ди не, за хва љу ју ћи пре све га аде -
кват ном и бла го вре ме ном по сту па њу
Вла де Ре пу бли ке Ср би је, над ле жног
ми ни стар ства и свих оста лих др жав -
них ор га на и у том кон тек сту сам из -
у зет но за хва лан као гра до на чел ник
Пан че ва. Град Пан че во је на сто јао да
у прет ход ном пе ри о ду по ка же да се
од го вор но по на ша. Сва ко днев но ула -
га ње, као што је из град ња фе кал ног
ко лек то ра, по та ми шког ко лек то ра,
као што је чи шће ње ди вљих де по ни -
ја, трет ман от па да на ре ги о нал ној де -
по ни ји, у ства ри је бор ба за здра ву и
одр жи ву жи вот ну сре ди ну – ре као је
Са ша Па влов.

Он је по хва лио фа бри ке у ју жној
ин ду стриј ској зо ни, ко је су у по след -
њих не ко ли ко го ди на уло жи ле ве ли -
ки на пор и но вац да до ђе до знат ног



При ме на Пра вил ни ка о без -
бед но сти деч јих игра ли шта по -
че ла је 23. но вем бра, три ме -
се ца на кон што је он сту пио на
сна гу.

Овим до ку мен том уво де се
европ ски стан дар ди за опре му
ко ја се по ста вља на деч јим игра -
ли шти ма, што под ра зу ме ва зах -
те ве у по гле ду ма те ри ја ла, про -
јек то ва ња и из ра де, чи ме се
без бед ност де це по ди же на ви -
ши ни во.

Пра вил ник је де фи ни сао рок
од три го ди не да се сва игра ли -
шта до ве ду у без бед но ста ње,
што зна чи да ће се но ва гра ди -
ти у скла ду са стан дар ди ма и
дру гим зах те ви ма из Пра вил -

ни ка, а по сто је ћа ће за те три
го ди не мо ра ти да се при ла го де.

Пре ма но вом про пи су, под -
ло га на игра ли шти ма мо ра ће
да по се ду је свој ство убла жа ва -
ња (амор ти за ци је) уда ра и да
бу де од при род них ма те ри ја -
ла, по пут пе ска, тра ве, шљун -
ка, мал ча, или од гу ме, док
спра ве мо гу би ти ви ше „кре а -
тив не” ка ко би се код де це раз -
ви ја ла мо то ри ка. Под ло га мо -
ра би ти та ква да де те при ли -
ком па да не до жи ви озбиљ ни -
ју по вре ду, од но сно да се мо -
гућ ност по вре де све де на ми -
ни мум. Опре ма ко ја ни је ис -
прав на мо ра ће да се укло ни
или по пра ви, а ка зне за кр шење

Пра вил ни ка про пи са не су за -
ко ном. Ка да до ђе до оште ће -
ња спра ва и дру гих еле ме на та
у окви ру игра ли шта, тро шко -
ве по прав ке сно си ће вла сник
од но сно оси гу ра ва ју ће ку ће,
ако вла сни ци оси гу ра ју игра -
ли шта.

На кон ис те ка про пи са ног ро -
ка од три го ди не игра ли шта
ко ја се не бу ду до ве ла у без -
бед но ста ње би ће за бра ње на за
ко ри шће ње.

При вред на ко мо ра Ср би је ре -
а ли зу је про грам обу ке енер гет -
ских ме на џе ра, у окви ру про -
јек та „EUREMnext”, ко ји је на -
ме њен сред њим и ве ли ким
пред у зе ћи ма чи ја је го ди шња
по тро шња енер ги је ве ћа од
4.000 МWh. Пред у зе ћа чи ји
пред став ни ци про ђу обу ку би -
ће у по зи ци ји да на ба зи ана -
ли зе тре нут ног ста ња енер гет -
ског би лан са до не су ар гу мен -
то ва не од лу ке с ци љем по бољ -
ша ња енер гет ске ефи ка сно сти
или им пле мен та ци је об но вљи -
вих из во ра енер ги је.

Циљ про гра ма је уна пре ђи -
ва ње зна ња и ве шти не за по сле -
них, ко ји већ има ју ис ку ства у
обла сти енер ге ти ке, ка ко би
мо гли да пре по зна ју по тен ци -
ја ле за оп ти ми за ци ју енер гет -
ских про це са у сво јим ком па -
ни ја ма и да по ста ве кон крет не
ци ље ве, чи јом ре а ли за ци јом ће
оства ри ти сма ње ње тро шко ва
по сло ва ња.

То ком пре да ва ња по ла зни -
ци ће до би ти ма те ри ја ле у ви -
ду пре зен та ци ја, те о риј ске при -
пре ме, прак тич них при ме ра у
елек трон ској и штам па ној вер -
зи ји. Сва пре да ва ња и ма те ри -
ја ли су на срп ском је зи ку. Са -
др жај чи ни пет на ест оба ве зних
те ма о ко ји ма ће го во ри ти
углед ни до ма ћи пре да ва чи. На
те ме љу то га по ла зни ци из ра -
ђу ју, уз мен тор ски над зор, енер -
гет ски кон цепт за сво ју ком -
па ни ју, ко ји из ме ђу оста лог
пред ста вља део за вр шног ис -
пи та и услов за сти ца ње ме ђу -
на род но при зна тог цер ти фи -
ка та „EUREM European Energy
Manager”.

Мно ги фак то ри ути чу на
„по на ша ње” те шких ме та -
ла у зе мљи шту, а са мим
тим и на њи хо ву по кре -
тљи вост и при сту пач ност
за биљ ке. Сви они за јед но
или по је ди нач но мо гу има -
ти пре су дан зна чај за са -
др жај ових ме та ла у зе -
мљи шту. Фак то ри ко ји у
нај ве ћој ме ри ути чу су пре
све га: ре ак ци ја зе мљи шта
(pH вред ност), са др жај ор -
ган ске ма те ри је и гли не у
зе мљи шту, ме ха нич ки са -
став, вла жност и са др жај
кал ци јум-кар бо на та и хи -
дра ти са них ок си да гво жђа
и алу ми ни ју ма.

Рек ци ја зе мљи шта има
пре су дан ути цај на ди на -
ми ку свих еле ме на та у зе -
мљи шту, по себ но ми кро е -
ле ме на та и те шких ме та -
ла. По год ни ји услов за ве -
ћу кон цен тра ци ју те шких
ме та ла је сте ки се ла хе миј -
ска ре ак ци ја зе мљи шта. У
ки се лој сре ди ни по ве ћа ва

се рас твор љи вост те шких
ме та ла и они пре ла зе у зе -
мљи шни рас твор, из ко јег
их биљ ка усва ја. За ки се ља -
ва ње зе мљи шта је при ро -
дан про цес у свим зе мљи -
шти ма, а у прак си је нај че -
шће усло вље но ра зно ра -
зним ак тив но сти ма чо ве -
ка. Сте пен за ки се ља ва ња
за ви си од струк ту ре зе мљи -
шта, од ко ли чи не и рас по -
ре да уно ше ња у зе мљи ште
ат мос фер ских за га ђе ња,
ми не рал них ђу бри ва и оста -
лих агро тех нич ких ме ра.
Ако је зе мљи ште ки се ло,
од но сно ни је у до вољ ној
ко ли чи ни обез бе ђе но кал -
ци ју мо вим или маг не зи ју -
мо вим кар бо на том или ни -
је ре дов но ра ђе на кал ци -
фи ка ци ја (ни је до да ван
креч ра ди по ди за ња pH
вред но сти пре ко 6,5), pH
зе мљи шта се сма њу је. Што
се ти че кал ци фи ка ци је, ова
ме ли о ра тив на ме ра се мо -
ра оба вља ти оба зри во, за -
то што мо же иза зва ти дра -
стич не про ме не у рас по ло -
жи во сти хра ни ва, по себ но
у са др жа ју фос фо ра и те -
шких ме та ла. С тим у ве зи,

по жељ но је по ступ но ути -
ца ти на про ме ну pH зе мљи -
шта, јер про ме на од вр ло
ки се ле до не у трал не сре -
ди не ра ди кал но ме ња усло -
ве (би о ло шко-фи зич ко-хе -
миј ска свој ства зе мљи шта),
што он да зах те ва ме ли о ра -
тив не до зе ми не рал них ђу -
бри ва, пр вен стве но фос фо -
ра и ми кро е ле ме на та, те
уно ше ње ве ћих ко ли чи на
ор ган ских ђу бри ва (ху ми -
за ци ја). Кал ци фи ка ци ја ра -
ди кал но ме ња би о ге ност
зе мљи шта па се по ме ра рав -
но те жа ства ра ња и раз ла -
га ња ху му са у сме ру по ја -
ча не ми не ра ли за ци је, а то
во ди, на кон по чет ног по -
ра ста ефек тив не плод но -
сти, у ис цр пљи ва ње зе мљи -
шта и пад про дук тив но сти
зе мљи шта. Код ки се лих зе -
мљи шта кал ци фи ка ци ја
знат но сма њу је рас твор љи -
вост, а ти ме и њи хо ву ток -
сич ност за биљ ке и ми кро -
ор га ни зме у зе мљи шту.

Ор ган ска ма те ри ја у зе -
мљи шту има ве ли ки ути -
цај на при сту пач ност те -
шких ме та ла на биљ ке.
Сма ње њем са др жа ја ор ган -
ске ма те ри је зе мљи ште по -
ста је под ло жно ком пак ти -
за ци ји (стврд ња ва њу), при
че му се гу би од го ва ра ју ћа
струк ту ра зе мљи шта. Де -
ша ва се „ис пи ра ње” ба зних
хран љи вих еле ме на та. Они
од ла зе у ду бље сло је ве и
њих као та кве биљ ке не мо -
гу ко ри сти ти. Та кво зе мљи -
ште по ста је „ра њи во” на
па да ви не (бу јич но оти ца -
ње во де) и под ло жно је еро -
зи ји. При су ство ор ган ске
ма те ри је по ве ћа ва за др жа -
ва ње мо бил них фор ми ових
еле ме на та у зе мљи шту (ад -
сорп ци ју). Утвр ђе но је да
ор ган ска ма те ри ја с те шким
ме та ли ма фор ми ра ком -
плек се (тзв. хе ла ти) ко ји
олак ша ва ју усва ја ње те -
шких ме та ла.

Са др жај гли не у зе мљи -
шту та ко ђе има ве ли ки ути -
цај на по кре тљи вост и при -
сту пач ност те шких ме та -
ла. У зе мљи шти ма с ви со -
ким са др жа јем гли не из у -
зет но је за др жа ва ње ових
еле ме на та.

У за ви сно сти од ме ха -
нич ког са ста ва би ће ви ше
или ма ње при сту пач них те -
шких ме та ла. Та мо где по -
сто ји сум ња, по треб но је
од ре ди ти, тј. ана ли зи ра ти
са др жај укуп них те шких
ме та ла у зе мљи шту. Аку -
му ла ци ја те шких ме та ла у
зе мљи шту сла би јег ме ха -
нич ког са ста ва с вре ме ном
до во ди и до по ве ћа ња мо -
гућ но сти њи хо ве тран сло -
ка ци је у по вр шин ске и под -
зем не во де.
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По кре тљи вост и 
при сту пач ност 
те шких ме та ла 

за биљ ке

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана 

Марић 

ЈАВ НИ ПО ЗИВ

Бес плат не обу ке енер гет ских ме на џе ра

На гра ђе не фир ме 
из Бе ле Цр кве, 
План ди шта, Пан че ва,
Вр шца и Али бу на ра

У по не де љак, 10. де цем бра,
одр жа на је ше ста сед ни ца Пар -
ла мен та при вред ни ка При вред -
не ко мо ре Ср би је – Ре ги о нал -
не при вред не ко мо ре Ју жно -
ба нат ског управ ног окру га. Сед -
ни ца је одр жа на по уна пред
при пре мље ном днев ном ре ду,
по том се го во ри ло про гра му
ра да РПК Ју жно ба нат ског
управ ног окру га за 2019. го ди -
ну и за крај је оста вље на ди -
ску си ја. По за вр шет ку рад ног
де ла усле дио је све ча ни део
сед ни це, у окви ру ко јег су уру -
че не го ди шње на гра де за нај у -
спе шни је при вред ни ке и при -
вред на дру штва у Ју жно ба нат -
ском окру гу.

Сед ни ци је пред се да ва ла
пред сед ни ца Пар ла мен та при -
вред ни ка Оли ве ра Бе у ко вић, а
би ли су при сут ни и на чел ни ца
Ју жно ба нат ског управ ног окру -
га Да ни је ла Лон чар и ди рек -
тор НСЗ – Фи ли ја ле Пан че во
Ђор ђе Лу кач.

У скла ду с днев ним ре дом
усво јен је за пи сник с прет ход -
не сед ни це, и то без при мед би,
јед но гла сно. На кон то га је усле -
ди ло из ла га ње о по кре ну тим и

ре а ли зо ва ним за ко но дав ним
ини ци ја ти ва ма При вред не ко -
мо ре Ср би је, ко је је при пре -
ми ла струч на слу жба ПКС-а, а
пред ста ви ла Гор да на Ти о до ро -
вић, ди рек тор Сек то ра за пру -
жа ње по др шке и за шти ту ин -
те ре са чла но ва.

При сут ни ма се обра тио Мар -
ко Ћу ли брк, ди рек тор При вред -
не ко мо ре Ср би је – Ре ги о нал -
не при вред не ко мо ре Ју жно -
ба нат ског управ ног окру га. Он
је го во рио о пла но ви ма за 2019.
го ди ну по сег мен ти ма, по вла -
че ћи па ра ле лу с про гра ми ма
ре а ли зо ва ним у те ку ћој го ди -
ни. По се бан ак це нат у из ла га -
њу ста вио је на ак тив но сти, ис -
та кав ши да су то ком ове го ди -
не ин тен зи ви ра не по се те при -
вред ним су бјек ти ма у ко ји ма
се отво ре но раз го ва ра о про -
бле ми ма с ко ји ма се при вред -
ни ци су сре ћу. За на ред ну го -
ди ну се пла ни ра про ду бље ње
са рад ње с при вред ни ци ма кроз
по се те, али и укљу че ње при -

вред ни ка у што ве ћем бро ју у
рад ор га на, те ла и ко ми си ја у
окви ру ко мор ског си сте ма. Ис -
та као је са јам ске ма ни фе ста -
ци је, би ла те рал не су сре те и
укљу че ње у ор га ни за ци ју зна -
чај ни јих ре ги о нал них ма ни фе -
ста ци ја. До ста про је ка та је би -
ло и у ве зи с ду ал ним обра зо -
ва њем, што је на и шло на одо -
бра ва ње при вре де, а у на ред -
ној го ди ни оче ку је се уна пре -
ђе ње у овој обла сти. Он је ис -
та као са рад њу с Ре ги о нал ном
раз вој ном аген ци јом, с на чел -
ни цом Ју жно ба нат ског управ -
ног окру га, као и с ло кал ним
са мо у пра ва ма. Про грам ра да
је усво јен јед но гла сно.

У све ча ном де лу сед ни це
упри ли че но је уру че ње го ди -
шњих на гра да При вред не ко -
мо ре Ср би је за Ју жно ба нат ски
управ ни округ. Пла ке та ПКС-
а за по слов ни успех у сек то ру
по љо при вре де до де ље на је
ПИК-у „Ју жни Ба нат” из Бе ле
Цр кве. На гра ду је при мио

дирек тор Го ран За бр кић. Пла -
ке та ПКС-а за по слов ни успех
у сек то ру ин ду стри је до де ље -
на је пред у зе ћу „Polimer Com-
merce” из План ди шта, а на гра -
ду је при мио су вла сник Сте -
ван Ро сић. Пла ке та ПКС-а за
по слов ни успех у сек то ру услу -
га до де ље на је ЈКП-у „Гре ја -
ње” из Пан че ва, а на гра ду је
при ми ла в. д. ди рек то ра Зден -
ка Јо кић. По ред при вред них
дру шта ва, по ве ље су уру че не и
дво ји ци успе шних при вред ни -
ка. На гра ђе ни су Не бој ша Пе -
рић, ди рек тор ЈКП-а „Дру ги
ок то бар” из Вр шца, и Јон Маг -
да, ди рек тор фа бри ке обу ће
„Па ри лаб” д. о. о. у Али бу на ру.

При зна ње При вред не ко мо -
ре Ср би је до би ла је и ком па -
ни ја „West Pharmaceutical Ser-
vices d. o. o.” из Ко ви на на осно -
ву од лу ке о до де ли при зна ња
пред сед ни ка ПКС-а Мар ка Ча -
де жа и та на гра да је уру че на
на све ча но сти у При вред ној ко -
мо ри Ср би је 14. де цем бра.

ШЕ СТА СЕД НИ ЦА ПАР ЛА МЕН ТА ПРИ ВРЕД НИ КА

УРУ ЧЕ НА ГО ДИ ШЊА ПРИ ЗНА ЊА

ЗА БЕЗ БЕД НИ ЈА ДЕЧ ЈА ИГРА ЛИ ШТА

По че ла при ме на пра вил ни ка

Пла ни ра но је да тре нинг
„EUREMnext” поч не у мар ту
2019. го ди не. Обу ка ће би ти
спро ве де на у окви ру пет на ест
рад них да на, по мо ду ли ма од
по три да на у ни зу, у пе ри о ду
од че ти ри ме се ца. Пре да ва ња
ће се одр жа ва ти у Бе о гра ду, а
о тач ној ло ка ци ји по ла зни ци
ће би ти бла го вре ме но ин фор -
ми са ни.

С об зи ром на то да је еду ка -
циј ски про грам „European
Energy Manager” ме ђу на род -
ни про је кат, сви по ла зни ци
до би ја ју при ступ ме ђу на род -
ној плат фор ми EUREM те мо -
гу уче ство ва ти на ме ђу на род -
ним кон фе рен ци ја ма у окви -
ру про јек та EUREM и по ве зи -

ва ти се са струч ња ци ма из це -
ле мре же.

Број ме ста је огра ни чен на
два на ест по ла зни ка, па је нео -
п ход но да се при ја ве ком па -
ни ја по ша љу у што кра ћем року,

а нај ка сни је до 15. ја ну а ра.
При ја ве се мо гу сла ти и елек -
трон ским пу тем.

Од лу ка о ода бра ним ком па -
ни ја ма би ће до не та до 31. ја ну -
а ра и об ја вље на на сај ту ПКС-а.



Ове године у децембру навр-
шено је педесет година од по-
четка производње у Рафинери-
ји нафте Панчево. Овај вредан
јубилеј Рафинерија дочекује
као једно од најмодернијих пре-
рађивачких постројења у на-
шем региону. Пола века рафи-
неријске прераде у Србији по-
вод је за разговор с Владими-
ром Гагићем, директором Бло-
ка Прерада НИС-а.

ПАНЧЕВАЦ: Како видите пр-
вих педесет година Рафине-
рије и који су били изазови у
њеном досадашњем развоју?

В. ГАГИЋ: Пре свега желим
да истакнем да је ово заиста
значајан јубилеј, како за сам
НИС и грађане Панчева, тако
и за цео нафтни сектор Србије,
па и региона. Наша рафинери-
ја је данас једна од најмодер-
нијих у овом делу Европе и на
то свакако можемо бити поно-
сни. Ових педесет година, ме-
ђутим, протекло је уз бројне
изазове и било је потребно мно-
го знања, напорног рада и ви-
зије да бисмо стигли на пози-
цију на којој смо данас, а то је
да је НИС лидер на регионал-
ном тржишту нафтних дери-
вата. Историју развоја наше ра-
финерије можемо поделити на
пет периода. Оно што је зајед-
ничко за све, јесте стална же-
ља за технолошким развојем,
жеља да нафтни сектор Србије
буде међу најразвијенијима на
тржишту и да се допринесе еко-
номском напретку и енергет-
ској стабилности наше земље.
Рафинерија је основана 1959.
године, да бисмо девет година

Раст до би ти отва ра
про стор за ула га ње

Дру га мо дер ни за ци ја
ра фи не риј ског 
ком плек са

Не дав но је НИС об ја вио ре зул -
та те по сло ва ња за де вет ме се -
ци у 2018. го ди ни, при пре мље -
не у скла ду с ме ђу на род ним
стан дар ди ма фи нан сиј ског из -
ве шта ва ња. Ру ско-срп ски нафт -
ни ги гант је на ста вио да уна -
пре ђу је фи нан сиј ске и по слов -
не ре зул та те, а ре а ли за ци ја
стра те шких про је ка та, ко ја је
у то ку, омо гу ћи ће да љи раз вој
и мо дер ни за ци ју НИС-а, твр де
струч ња ци. Oстварена je не то
до бит од 21,7 ми ли јар ди ди на -
ра, што је осам од сто ви ше не -
го пре го ди ну да на. Раст је за -
бе ле жио и по ка за тељ EBITDA
(до бит пре пла ћа ња ка ма та, по -
ре за на до бит и амор ти за ци је),
ко ји из но си 42 ми ли јар де ди -
на ра, од но сно 23 од сто ви ше
не го у истом пе ри о ду про шле
го ди не. У те ку ћој го ди ни НИС
је ин ве сти рао 27,3 ми ли јар де
ди на ра, што је 64 од сто ви ше у
по ре ђе њу с де вет ме се ци 2017.
го ди не.

Фо кус ин ве сти ци ја НИС-а
био је на обла сти ис тра жи ва ња
и про из вод ње наф те и га са, као
и на ре а ли за ци ји про јек та „Ду -
бо ка пре ра да”, ко ји је кљу чан
за дру гу фа зу мо дер ни за ци је
пан че вач ке Ра фи не ри је. Та ко -
ђе, НИС је на ста вио уна пре ђи -
ва ње опе ра тив них по ка за те ља

ЕКОЛОГИЈА/ДРУШТВО
Петак, 21. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Много знања, напоран рад и жеђ за технолошким развојем

НА ША КУЛ ТУ РА У МО СКВИ

Срп ско-ру ска бај ка

Про мо ци ја књи жев но сти за
де цу на срп ском је зи ку одр -
жа на је 8. де цем бра у Moскви.
На њој су се нај мла ђи Мо -
ско вља ни упо зна ли с бај ка -
ма, фол кло ром, пе сма ма, оби -
ча ји ма и тра ди ци јом на ше зе -
мље. Ова при ред ба је део про -
јек та „От кри ва мо др жа ве”, ко -
ји ре а ли зу је Цен трал на деч ја
би бли о те ка Ру си је (РГДБ), у
чијим про сто ри ја ма је и одр -
жа но пред ста вља ње Ср би је.

При сут не је по здра вио Сла -
вен ко Тер зић, ам ба са дор Ср -
би је у Мо скви, из ра жа ва ју ћи
за до вољ ство што се и кроз
књи жев ност за де цу и кроз
уза јам но да ри ва ње књи га, као
и би лин гвал но из да ва штво ус -
по ста вља ју не раз ру ши ви мо -
сто ви из ме ђу Ру си је и Ср би је,
јер је циљ про јек та „От кри ва -
мо др жа ве” кул ту ро ло шка еду -
ка ци ја де це, што је од не про -
це њи вог зна ча ја. Го во ри ла је
и Ол га Мо ни на, са вет ни ца ди -
рек тор ке РГДБ-а, а де ци се
обра тио и Де јан Бо снић, ди -
рек тор Град ске би бли о те ке
Пан че во, ко ји је пред ста вио
дво је зич ну бај ку „Је жић у го -
сти ма код Тре шњи ца” Ју ли је
Бри ко ве, спи са те љи це за де -
цу. Пре вод с ру ског на срп ски
је зик те бај ке не дав но је из да -
ла уста но ва ко ју Бо снић во ди.

Би бли о те ци у Мо скви по -
кло ње но је сто ти нак књи га за

де цу на срп ском је зи ку, а по -
себ но је пред ста вље на „За и -
стин ска срп ска бај ка” Пан чев -
ке Гор да не Вла јић, ко ју је Ру -
ској деч јој би бли о те ци уру чио
Пре драг Об ра до вић, пред сед -
ник Дру штва срп ско-ру ског
при ја тељ ства „До си теј Об ра -
до вић” из на шег гра да. То дру -
штво је и аутор про јек та „Дво -
је зич на бај ка”, у окви ру ког ће
„За и стин ска срп ска бај ка” би -
ти пр ва срп ска деч ја књи га об -
ја вље на на срп ском и ру ском
је зи ку. За хва љу ју ћи том про -
јек ту Ру ска деч ја би бли о те ка
у Мо скви до би ла је оде ље ње
срп ске деч је књи жев но сти, а
Град ска би бли о те ка Пан че во,
ко ја је та ко ђе на по клон до би -
ла пре ко сто књи га, отво ри ће
оде ље ње ли те ра ту ре на ру ском.

Ма ле ру ске чи та о це и њи -
хо ве ро ди те ље об ра до ва ли су
ин тер ак тив на пре зен та ци ја о
кул ту ри и оби ча ји ма у Ср би -
ји и кре а тив не ра ди о ни це. Та -
ма ра Об ра до вић, идеј ни тво -
рац про јек та, ис та кла је да ће
Дру штво „До си теј Об ра до вић”
на ста ви ти об ја вљи ва ње са вре -
ме них бај ки срп ских и ру -
ских ау то ра на оба је зи ка, ка -
ко би нај мла ђи љу би те љи књи -
ге од ра ста ли уз при че ко је ће
им от кри ти бли скост ру ског
и срп ског је зи ка, кул ту ре и
тра ди ци о нал них вред но сти.

С. Т.

ПО СЛО ВА ЊЕ И ПЛА НО ВИ НИС-а

НАЈ ВЕ ЋЕ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ СТИ ЖУ 
У ПАН ЧЕ ВО

касније, 14. децембра 1968, за-
почели производњу. У прва два
периода у Рафинерији су из-
грађена примарна и секундар-
на постројења за прераду наф-
те. У трећем периоду, осамде-
сетих година, настојали смо да
валоризујемо све добро што је
урађено у претходним децени-
јама и да наше капацитете учи-
нимо најбољим у региону. По-
том је дошао период којег се
нерадо сећамо и у ком је чак
био доведен у питање опста-
нак Рафинерије, јер смо били
изложени санкцијама Савета
безбедности УН и НАТО бом-
бардовању. Срећом, уследила
је ефикасна обнова, па смо се
свега неколико година после
бомбардовања вратили на обим
прераде који смо имали пре
1999. године. И на крају, усле-
дила је етапа убрзане модер-

низације Рафинерије, која је
почела 2009. године, након што
је „Гаспром њефт” преузео ве-
ћински пакет акција НИС-а.
Та фаза нам је омогућила про-
изводњу горива европског ква-
литета и извоз у земље регио-
на. Морам да нагласим да за
нас овај последњи период није
завршен и да је стална модер-
низација начин на који ћемо
настојати да задржимо своју
позицију на тржишту и да иза-
ђемо у сусрет све комплексни-
јим захтевима потрошача.

• Који бисте од наведених
периода оценили као најте-
жи за рафинерце?

– То је свакако период ме-
ђународних санкција и НАТО
бомбардовања. Тада смо изгу-
били тројицу колега, који су
страдали на радном месту, а у
бомбардовању су повређена

још четворица наших запосле-
них. Материјална штета учи-
њена Рафинерији процењена
је на стотине милиона долара.
Али ни тада нисмо одустали
од наших визија развоја. Усле-
дила је ефикасна обнова ра-
финеријских капацитета, чи-
ме су постављени темељи за
даљи развој.

• За наш град, али и целу
Србију, од велике је важно-
сти даљи развој Рафинери-
је. Какви су планови НИС-а
у том погледу?

– Већ сам рекао да је за нас
непрестана модернизација Ра-
финерије једини могући сце-
нарио. Томе сведочимо и да-
нас, јер је у Рафинерији тре-
нутно једно од најкомплексни-
јих градилишта у Србији. Сада
градимо постројењe за дубоку
прераду нафте, што је нова тех-

у обла сти пре ра де наф те и про -
ме та нафт них де ри ва та. Обим
пре ра де наф те и по лу про и зво -
да то ком де вет ме се ци ове го -
ди не био је 2,7 ми ли о на то на,
што је шест од сто ви ше не го у
истом пе ри о ду про шле го ди -
не. Уку пан обим про ме та нафт -
них де ри ва та из но си 2,7 ми -
ли о на то на, што је 10 од сто бо -
љи ре зул тат у по ре ђе њу с 2017.
го ди ном.

Би знис план
Пре ма ре зул та ти ма по сло ва -
ња, ру ско-срп ски нафт ни ги -
гант у 2018. го ди ни бе ле жи и
раст из во за нафт них де ри ва та
од чак 20 од сто у по ре ђе њу с
прет ход ном по слов ном го ди -
ном. По осно ву по ре за и дру -
гих јав них при хо да НИС је
упла тио у бу џет Ср би је 142,3
ми ли јар де ди на ра, што је 16
од сто ви ше не го про шле го ди -
не. У ав гу сту је НИС сво јим ак -

ци о на ри ма на име ди ви ден де
за 2017. го ди ну ис пла тио 6,95
ми ли јар ди ди на ра.

Про шле не де ље Од бор ди -
рек то ра НИС-а усво јио је би -
знис план за 2019. го ди ну, ко -
јим je по твр ђен ин ве сти ци о ни
про грам од 40,8 ми ли јар ди ди -
на ра. Нај ви ше сред ста ва би ће
уло же но у област ис тра жи ва -
ња и про из вод ње наф те и га са,
као и у за вр ше так про јек та „Ду -
бо ка пре ра да” у Ра фи не ри ји
наф те Пан че во. То ком на ред -
не го ди не ак це нат ће би ти и
на по ве ћа њу без бед но сти на
ра ду у свим би знис сег мен ти -
ма, као и на уна пре ђе њу HSE
кул ту ре (Health, Safety, Envi-
ronment) на ни воу це ле ком -
па ни је. У обла сти пре ра де наф -
те и по лу про и зво да при о ри тет
је за вр ше так из град ње и по че -
так про из вод ње по стро је ња за
од ло же но кок со ва ње, што је

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ПРЕРАДЕ НАФТЕ У НАШЕМ ГРАДУ

нологија у нашој земљи, која
ће нам омогућити да задржи-
мо позицију регионалног ли-
дера. Убрзана модернизација
Рафинерије траје од 2009. го-
дине и прву фазу смо оконча-
ли 2012, када је изградњом
комплекса MHC/DHT омогу-
ћена домаћа производња гори-
ва европског квалитета. Само
у тој фази инвестирано је ви-
ше од 500 милиона евра. Сада
идемо даље, у другу фазу мо-
дернизације, и ту је реч о тех-
нолошком искораку који је ва-
жан за нафтни сектор Србије,
али и целог региона. Након ове
етапе наша рафинерија биће
међу најмодернијима у источ-
ној Европи.

• Често се поставља пита-
ње какав је квалитет нафт-
них деривата који се произ-
воде у Панчеву.

– Да не бисмо оставили про-
стора за овакве дилеме, ми смо
у лабораторијским условима
урадили испитивање у ком смо
поредили наше гориво с гори-
вом које има конкуренција. Ре-
зултати су показали да је наше
гориво у рангу или чак и не-
што бољег квалитета од горива
конкурентских рафинерија. Ми
ћемо наставити у том правцу
и тржишту ћемо и даље нуди-
ти најквалитетнија горива.

• Грађанима Панчева је по-
ред модернизације важан и
еколошки аспект развоја Ра-
финерије. Који су пројекти
реализовани у тој области?

– За НИС је заштита живот-
не средине једнако важна као
и бизнис ефекти које оствару-
јемо. О томе сведочи и чиње-
ница да смо у последњих де-
вет година уложили више од
70 милиона евра у пројекте за-
штите животне средине. По-
себно смо поносни што је на-
ша рафинерија прво енергет-
ско постројење у Србији које је

од надлежних државних орга-
на добило IPPC дозволу, што
значи да су сви процеси у Ра-
финерији у складу с највишим
домаћим и европским стандар-
дима заштите животне среди-
не. Ова дозвола је уједно и оба-
веза да с таквим унапређењи-
ма наставимо и даље. Ми ће-
мо то, наравно, и чинити и уве-
рен сам да и грађани Панчева
препознају значај онога што
смо реализовали на пољу за-
штите животне средине.

• Поменули сте пројекат
„Дубока прерада” као будућ-
ност Рафинерије. Шта НИС
добија реализацијом овог
пројекта, а шта грађани?

– Овај пројекат је вредан ви-
ше од 300 милиона евра. За
грађане почетак рада нових по-
стројења, планиран за трећи
квартал 2019. године, пре све-
га значи веће количине најква-
литетнијих горива. Такође, би-
ће додатно унапређена зашти-
та животне средине, јер се сти-
чу услови за престанак произ-
водње мазута с високим садр-
жајем сумпора. Када је реч о
НИС-у, овај пројекат доноси
веће количине високовредних
производа – дизела, бензина и
течног нафтног гаса, пре свега
дизела. Такође, започећемо
производњу кокса, који се са-
да увози у Србију, а планира-
ни капацитет од 140.000 до
160.000 тона годишње покри-
ће потребе српског тржишта и
имаћемо одређене количине за
извоз. Веома је важно што мо-
дернизација Рафинерије зна-
чи и отварање нових радних
места за домаће младе струч-
њаке, а већ је запослено њих
шездесет. У сваком случају, на-
ставићемо унапређење квали-
тета наших производних про-
цеса и производа, што ће бити
наш допринос не само еконо-
мији Панчева већ целе Србије.

кључни про је кат дру ге фа зе
мо дер ни за ци је Ра фи не ри је
наф те у Пан че ву. У овај про је -
кат ће укуп но би ти ин ве сти ра -
но ви ше од 300 ми ли о на евра,
а по че так ра да но вих по стро -
је ња пла ни ран је за тре ћи квар -
тал 2019. го ди не. По ред то га,
у обла сти пре ра де при о ри тет
ће би ти ре а ли за ци ја про је ка та
за по ве ћа ње енер гет ске ефи -
ка сно сти и упра вља ње опе ра -
тив ном ефи ка сно шћу.

Ве тро ге не ра ци ја
Ка да је реч о ин ве сти ци ја ма у
про мет нафт них де ри ва та, НИС
пла ни ра мо дер ни за ци ју ма ло -
про дај не и скла ди шне мре же у
Ср би ји и ре ги о ну, као и раз вој
про да је но вог про из во да – кок -
са, на кон пу шта ња у рад по -
стро је ња за ду бо ку пре ра ду с
тех но ло ги јом од ло же ног кок со -
ва ња у Ра фи не ри ји наф те Пан -
че во. Би знис пла ном НИС-а за
2019. го ди ну у обла сти енер ге -
ти ке пла ни ран је пре све га на -
ста вак ак тив но сти на из град -
њи тер мо е лек тра не –то пла не
(ТЕ –ТО) Пан че во, на ме ње не за
про из вод њу елек трич не и то -
плот не енер ги је из при род ног
га са, као и да љи раз вој про јек -
та ве тро ге не ра ци је.

По че так ра да оба ју про је ка -
та пла ни ран је за 2020. го ди -
ну. По ред то га, у обла сти енер -
ге ти ке НИС ће ин ве сти ра ти у
раз вој и про ши ре ње про гра ма
тр го ви не елек трич ном енер ги -
јом.

НИС ће и у на ред ној го ди ни
на ста ви ти да спро во ди про грам
ме ра за по ве ћа ње ефи ка сно сти
по сло ва ња.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Пла зма-пен се већ не ко ли ко
го ди на ко ри сти у ко зме ти ци
и успе шно за ме њу је мно ге
естет ске опе ра ци је. Нај бо ља
је ал тер на ти ва хи рур шком
по ди за њу ка па ка, као и укла -
ња њу под оч ња ка, бо ра на че -
лу, око уса на и око очи ју и
на зо ла би јал них бо ра. Нај бо -
љи ре зул та ти се по сти жу на
оним ме сти ма где је ко жа из -
гу би ла на ела стич но сти (кап -
ци, под оч ња ци, вер ти кал не
бо ре код уха). На тим ре ги ја -
ма трет ман пла зма-пе ном да -
је мно го бо ље ре зул та те од
до сад по зна тих естет ских
трет ма на (ме зо те ра пи ја, ме -
зо ни ти и др.).

Пла зма-пен  је ре во лу ци о -
нар на тех но ло ги ја у за те за -
њу (лиф тин гу) ли ца ко ја у
свом ра ду ко ри сти пла зма
тех но ло ги ју. Елек тро ста тич -
ко пра жње ње се ства ра на са -
мом вр ху игле апа ра та и, иа -
ко не до ди ру је ко жу, фор ми -
ра ми кро тач ку. У том тре ну -
т ку ко ла ге на влак на у ко жи
се ску пља ју и на тај на чин
до ла зи мо до ре зул та та за те -
за ња ко же. По треб но је ура -
ди ти мно го гу сто рас по ре ђе -

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

Пла зма-пен  уме сто
опе ра ци је

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Сви во ли мо ки се ли ку пус, у сар -

ми ца ма или као са ла ту, а под ва -

рак је пра ви краљ зим ске тр пе -

зе. Још ако се ту на ђе ма ло су вог

ме са, не ка бут ки ца или ко ле ни -

ца, мо жда и ма ло сла ни ни це –

ето пра ве го збе.

Са стој ци: јед на ве ћа гла ви ца

ки се лог ку пу са, је дан ве ћи цр ни

лук, ме со по из бо ру (су ва ре бра,

бут ки ца, сла ни на, ба та чи ћи, кр -

ме на дле), две ка ши чи це мле ве -

не па при ке, ка ши чи ца ки ма, со,

би бер, ка фе на шо љи ца пи рин ча и лист ло во ра.

При пре ма: Су во ме со прет ход но ску вај те у сла ној во ди (пр ву во -

ду, чим про ври, про спи те и си пај те дру гу). Ста ви те не ко ли ко зр на

би бе ра и лист ло во ра, па све ку вај те док ме со фи но не омек ша. Кад

се про хла ди, од вој те ме со од ко сти ју, а во ду у ко јој се ку ва ло са чу -

вај те.

Ки се ли ку пус пре при пре ме ма ло ис пе ри те под во дом ако је су -

ви ше слан. Исе ци те пр во на че твр ти не, а за тим на осми не и све

сит но исец кај те (мо же те ко ри сти ти и рен да ни ку пус). На уљу про пр -

жи те сит но исец кан цр ни лук. Кад по ста не ста класт, до дај те је дан

део ку пу са, а за то вре ме мо же те исец ка ти пре о ста ли ку пус. Про пр -

жи те за јед но с лу ком да ма ло омек ша. По сте пе но до дај те и пре о ста -

ли ку пус док све не утро ши те. Дин стај те на сред њој тем пе ра ту ри

пет на е стак ми ну та.

До дај те ка ши чи цу ки ма и мле ве ну за чин ску па при ку, не ко ли ко

зр на би бе ра и лист ло во ра. Пи ри нач опе ри те и та ко ђе ста ви те у ку -

пус. Си пај те теч ност у ко ме се ку ва ло ме со да све фи но пре кри је,

сма њи те тем пе ра ту ру и ку вај те око пет на ест ми ну та док пи ри нач не

бу де ско ро ку ван.

По сле то га мо же те до да ти ску ва но ме со. Ле по га ушу шкај те из -

ме ђу ку пу са. Ако ко ри сти те све же ме со, са мо га рас по ре ди те од го -

ре, за чи ни те по уку су и пре лиј те с ма ло уља. До дај те још теч но сти

ако је све упи ло и ста ви те у за гре ја ну рер ну да се пе че још на ред -

них 30–40 ми ну та. Под ва рак је го тов ка да ско ро сва теч но сти ис па -

ри, а ку пус и ме со до би ју фи ну ру ме ну ко ри цу. При јат но!

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

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

Пи ше: Лана Белић

Под ва рак

Гло бал но ото пља ва ње је нај -
ве ро ват ни је кри во за чи ње -
ни цу да нас снег све ви ше
из не на ђу је усред де цем бра.
Из не на ђе ња је, ме ђу тим, све
ма ње ка да го во ри мо о ор то -
пед ским тра у ма ма у пе ри о -
ду ка да су ули це и окућ ни це
око ва не ле дом. Из гле да да
смо за ка за ли у пр вој пре вен -
тив ној ме ри ко ја се зо ве „очи -
сти снег пред сво јим вра ти -
ма”, што ће сва ка ко по све -
до чи ти и на ше број не ин тер -
вен ци је на јав ном ме сту.

У иш че ки ва њу не ких бо -
љих вре ме на, ка да ће би ти
мно го ја сни је за што је пре -
вен ци ја јеф ти ни ја од ле че ња,
по тро ше них да на бо ло ва ња,
ин ва ли ди те та и смрт ног ис -
хо да тра у ме, ис ко ри сти ће мо
ове ре до ве да под се ти мо
сугра ђа не на ме ре пр ве по -
мо ћи у слу ча ју по вре де згло -
бо ва и ко сти ју. По вре ђен
зглоб мо же би ти на гње чен,
уга нут, иш ча шен или по ло -
мљен. На вр сту и обим по -
вре де ука зу ју нам зна ци као

што су бол, оток, крв ни под -
лив, сма ње ње или гу би так
функ ци је згло ба, а код иш -
ча ше ња и пре ло ма ви дљи ви
де фор ми тет. Че ти ри основ -
не ме ре пр ве по мо ћи код по -
вре ђе ног згло ба су: ми ро ва -
ње, хла дан облог, фик са ци о -
ни за вој и по диг нут по вре ђе -
ни екс тре ми тет. Зглоб не сме -
мо на ме шта ти јер то мо же
узро ко ва ти још ве ће оште ће -
ње тки ва и кр ва ре ње. На пр -
сну ће и пре лом су по сле ди -
це по вре де ко сти, а пре ло ми
мо гу би ти про сти и сло же ни
с ви ше фраг ме на та. Ка да је у
пи та њу оште ће ње ко же, пре -
ло ми се де ле на за тво ре не и
отво ре не, а код отво ре них
пре ло ма пр во мо ра мо да
збри не мо кр ва ре ње и ра ну.

Имо би ли за ци јом огра ни -
ча ва мо по кре те по вре ђе ног
де ла те ла и та ко оси гу ра ва -
мо ста би лан по ло жај оште -
ће ног згло ба или ко сти. Сред -
ства за имо бо ли за ци ју мо гу
би ти стан дард на, а нај че шће
су на ме сту по вре ђи ва ња она
им про ви зо ва на. Основ но пра -
ви ло је да се имо би ли за ци јом
два су сед на згло ба учи не не -
по крет ним. Имо би ли за ци ју
ра де нај ма ње две осо бе, а ка -
да се сум ња на по вре ду кич -
ме, нео п ход но је при су ство
нај ма ње че ти ри осо бе ко је
обез бе ђу ју исто вре ме но по -
ме ра ње гла ве и тру па. Као и
код сва ког дру гог ука зи ва ња
пр ве по мо ћи, нај ва жни је је
да на шим по ступ ци ма не
про у зро ку је мо по гор ша ње по -
вре де или ста ња па ци јен та.

Ка ко са ни ра ти 
по вре де ко сти ју

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

них тач ки ца пла зма-пе ном
ка ко би ре зул та ти би ли ду -
го трај ни.

На кон пре гле да ко же
трет ман за по чи ње де таљ ним
чи шће њем ко же и на но ше -
њем ане сте ти ка у кре ми на
ме сто ко је ће би ти тре ти ра -
но. Трет ман је без бо лан или
с бла гим осе ћа јем пец ка ња.
На кон по ла са та де ло ва ња
ане сте тик се ски да и ко жа
се дез ин фи ку је. За тим се
по чи ње рад пла зма-пе ном,
тач ки ца по тач ки ца, ка ко
би се ко жа по ди гла и за те -
гла. На кон трет ма на ко жа
се на ма же спе ци јал ном кре -
мом. Ту се трет ман за вр ша -
ва у са ло ну, али се на ста -
вља не га код ку ће, кре мом
„пан те нол” или „хло рам фе -
ни ко лом”, ко ји се на но се на
пре део ка па ка и под оч ња -
ка. На кон се дам да на кра -
сти це от пад ну и још не ко

вре ме оста ну цр ве не тач ки -
це, а по сле ме сец да на ко -
жа је опо ра вље на и ви де се
пра ви ре зул та ти. Два да на
на кон трет ма на мо же се ко -
ри сти ти пу дер ка ко би се
при кри ле тач ки це и да би
се нор мал но оба вља ле днев -
не и рад не ак тив но сти. По -
треб но је ко ри сти ти УВ за -
шти ту на ред на два ме се ца.

У ПО НЕ ДЕ ЉАК У ДО МУ ОМЛА ДИ НЕ

Из ло жба но во го ди шњег
на ки та

оста лу но во го ди шњу де ко ра ци -
ју. Укра си су на пра вље ни углав -
ном од при род них ма те ри ја ла,
по пут ши шар ки, ли шћа, гран -
чи ца и дру гих еле ме на та ко ји
се мо гу про на ћи у при ро ди.
По ред из ло жбе но во го ди шњег
на ки та, у га ле ри ји До ма омла -
ди не би ће по ста вље на и из ло -
жба фо то гра фи ја на ста лих то -
ком тра ја ња ра ди о ни це.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то -
ра, по ред укра ша ва ња про сто -
ри ја До ма омла ди не, циљ ра -
ди о ни це је и да се ли ца са смет -
ња ма у раз во ју укљу че у рад те
уста но ве и до би ју при ли ку да
ис ка жу сво ју кре а тив ност и да
сво је та лен те пред ста ве ши рој
јав но сти, те да та ко и са ма бу -
ду део но во го ди шње ча ро ли је.

Ка ко је на ја вље но, отва ра ње
из ло жбе улеп ша ће и уче ни ци
Ба лет ске шко ле „Ди ми три је
Пар лић”, као и хор до ма „Ср -
це” из Ја бу ке.

Струч ња ци го во ре о
нар ко ма ни ји, 
ал ко хо ли зму, 
пу ше њу, коц ки и 
па то ло шкој упо тре би
ин тер не та

По ра жа ва ју ћи по да ци по ка зу ју
да све ви ше мла дих љу ди у Ср -
би ји већ у пу бер тет ском уз ра -
сту екс пе ри мен ти ше са ал ко -
хо лом и пси хо ак тив ним суп -
стан ца ма, отва ра ју ћи та ко пут
ка бо ле сти ма за ви сно сти. По -
ред ал ко хо ла и дро ге, јед на ко
ве ли ку опа сност за све ка те го -
ри је ста нов ни штва пред ста вља -
ју и ду ван и коц ка, а у но ви је
вре ме, с раз во јем са вре ме них
тех но ло ги ја, све се че шће го во -
ри о за ви сно сти од ин тер не та.

Је дан од по ку ша ја да се мла -
ди ма по мог не да не упад ну у
не ку од ових зам ки, из ко јих
се не из ла зи ни ма ло ла ко, је -
сте и про је кат „Ти од лу чи”, ко -
ји се од не дав но ре а ли зу је уз
фи нан сиј ску по др шку и струч -
ну по моћ Ре пу бли ке Ср би је,
Ау то ном не По кра ји не Вој во ди -
не, По кра јин ске вла де и По -
кра јин ског се кре та ри ја та за
здрав ство.

И спре чи ти и ле чи ти
Про је кат за пра во под ра зу ме ва
по кре та ње исто и ме ног сај та на
адре си www.tiodluci.rs, на ко ме
струч ња ци у окви ру за ни мљи -
вих ви део-кли по ва го во ре не са -
мо мла ди ма већ и сви ма ко јих
се ова те ма ти ка ти че о то ме ка -
ко да пре ве ни ра ју про бле ме ко -
је бо ле сти за ви сно сти но се или
да се ухва те уко штац с њи ма.

– За ви сност је с вре ме ном
ме ња ла сво је ру хо: нај пре смо
има ли ал ко хо ли зам, па је де -
ве де се тих на сце ну сту пио про -
блем за ви сно сти од дро ге, а са -
да упо зна је мо пот пу но но ву ка -
те го ри ју за ви сно сти, а то су та -
ко зва не би хе ви о рал не или хе -
миј ске за ви сно сти. Њих ка рак -

КА КО СЕ БО РИ МО ПРО ТИВ БО ЛЕ СТИ ЗА ВИ СНО СТИ

ЗНА ЊЕ КАО ЛЕК НА ПОР ТА ЛУ 
„ТИ ОД ЛУ ЧИ”

те ри ше то што не по сто ји суп -
стан ца – не ма мо ни ал ко хол
ни дро гу – већ се ја вља про -
бле ма тич но, ри зич но по на ша -
ње ко је чо ве ка оту ђу је од самог
се бе и од сво је по ро ди це. Ту се
по себ но из два ја па то ло шко коц -
ка ње, а са да се већ го во ри и о
за ви сно сти од ин тер не та, шо -
пин га, па чак и од брач ног парт -
не ра. Та ди јаг но стич ка ка те го -
ри ја још је не до вољ но ис пи та на,
али о тим ства ри ма струч на
јав ност да нас нај ви ше раз ми -
шља, јер та кви обра сци по на -
ша ња ште те и по је дин цу и ње -
го вом не по сред ном окру же њу
– ис ти че у јед ном од ви део-
кли по ва проф. др Алек сан дра
Диц ков, пси хи ја тар на Кли ни -
ци за пси хи ја три ју Кли нич ког
цен тра Вој во ди не.

Ка ко де тек то ва ти дро гу
С об зи ром на то да се мла ди
љу ди сва ко днев но су сре ћу с
раз ли чи тим иза зо ви ма, ро ди -
тељ ство се да нас мо жда чи ни
те жим не го ика да пре. Је дан
од нај ве ћих стра хо ва сва ког ро -
ди те ља да нас је да му де те не
про ба дро гу. Ако сте за бри ну -
ти за свог ти неј џе ра, на сај ту
„Ти од лу чи” про на ћи ће те ин -
фор ма ци је о то ме ко ји симп -
то ми оправ да ва ју ва ше сум ње,
ка ко про ве ри ти да ли је осо ба
узи ма ла нар ко ти ке и шта чи -
ни ти ако се ис по ста ви да је сте.
Упра во о то ме у јед ном од ви -
део-сни ма ка го во ри Са ња Др -
ча, ви ша ме ди цин ска се стра.

– Уз по моћ те сто ва за де тек -
ци ју пси хо ак тив них суп стан ци
у ури ну, ко је мо же те упо тре -
би ти у кућ ним усло ви ма, за са -
мо три де сет се кун ди до јед ног
ми ну та мо же те са зна ти да ли
ва ше де те има про блем. Те сто -
ви от кри ва ју суп стан це ко је су
тре нут но у оп ти ца ју на ули ци:
ам фе та ми ни, ек ста зи, ма ри ху -
а на, хе ро ин и ко ка ин. Це на по -
је ди нач ног те ста у апо те ци је
око 400 ди на ра, док је це на

панел-те ста, ко ји „хва та” пет
суп стан ци и ко ји ро ди те љи нај -
че шће ку пу ју, до хи ља ду ди на -
ра – об ја шња ва Са ња Др ча.

Са мо без па ни ке
Ако при ме ти мо про бле ма тич -
но по на ша ње код адо ле сцен -
та: бе жа ње са ча со ва, за ме ну
да на за ноћ и по пу шта ње у
шко ли, то је сиг нал да тре ба
нај пре оба ви ти раз го вор. Ако
он не уро ди пло дом, при бе га -
ва мо те сти ра њу.

– Бит но је на гла си ти да мо -
ра мо би ти при сут ни док ти неј -
џер да је узо рак на те сти ра ње
да га он не би за ме нио за ту ђи
или по ква рио до да ва њем во де
или теч ног са пу на. Мо ра ју про -
ћи нај ма ње три са та од мо мен -
та кон зу ми ра ња суп стан це да
би смо мо гли да је про на ђе мо у
ури ну, а ко ли ко ће се она за др -
жа ти у мо кра ћи, за ви си од вр -
сте суп стан це, ко ли чи не и од
уче ста ло сти кон зу ми ра ња. Пра -
ви ло је да бр зе дро ге бр же и из -
ла зе из ор га ни зма, па та ко ек -
ста зи, ко ка ин и ам фе та ми ни
оста ју три до пет да на у ури ну,
хе ро ин од се дам до де сет да на,
а ма ри ху а на од де сет до че тр -
на ест да на – ис ти че Са ња Др ча.

У слу ча ју по зи тив ног те ста,
ка же се да ље у ви деу, не тре ба
ди за ти па ни ку, већ тре ба оба -
ви ти раз го вор са сво јим де те -
том и за др жа ти оп ти ми сти чан
став: ако је про блем де тек то -
ван на вре ме, ве ће су шан се за
успех у ње го вом ле че њу.

Сајт „Ти од лу чи” по де љен је
на сек ци је: бо ле сти за ви сно -
сти, ал ко хо ли зам, нар ко ти ци,
ни ко тин ска за ви сност, коц ка -
ње и за ви сност од ин тер не та.
У крат ким, пе то ми нут ним ви -
део-кли по ви ма, ко ји су да нас
мла ди ма нај при јем чи ви ји вид
раз ме не ин фор ма ци ја, струч -
ња ци су да ли ја сне и све о бу -
хват не од го во ре на ве ли ки број
пи та ња из ових обла сти. Та ко
се, из ме ђу оста лог, на пор та лу
мо же са зна ти ка кве су по сле -
ди це ме ша ња ал ко хо ла и ле -
ко ва, да ли је коц ка ње за ба ва
или за ви сност, ка ко оста ви ти
ци га ре те, ко је су по сле ди це ко -
ри шће ња хе ро и на и шта под -
ра зу ме ва па то ло шка упо тре ба
ин тер не та. На сај ту по сто ји и
кон такт-фор ма, па за ин те ре -
со ва ни мо гу ау то ри ма по сла ти
су ге сти је и по ста ви ти и до дат -
на пи та ња.

Из ло жбу ра до ва на ста лих на
ра ди о ни ци за из ра ду но во го -
ди шњег на ки та „У су срет но вој
го ди ни”, ко ју је Дом омла ди не
ре а ли зо вао у са рад њи са удру -
же њем „На по ла пу та” и Удру -
же њем за по моћ мен тал но не -
до вољ но раз ви је ним осо ба ма
(МНРО), за ин те ре со ва ни ће мо -
ћи да по гле да ју у по не де љак,
24. де цем бра, од 18 са ти, у га -
ле ри ји До ма омла ди не.

По ме ну та ра ди о ни ца од ви -
ја ла се то ком по след њих ме -
сец и по да на, а чла но ви удру -
же ња су се за то вре ме са ста ја -
ли у про сто ри ја ма До ма омла -
ди не, ка ко би осми сли ли и уз
по моћ ко ор ди на то ра сво је руч -
но из ра ди ли укра се за јел ке и



Ко ле ге га мр зе, кри ми нал ци
га се пла ше, чи та о ци обо жа -
ва ју – он је је дан је ди ни, нео -
до љи ви Се ба сти јан Берг ман.

Иди лич на, пре див на бе ла
ку ћа у Швед ској. Уну тра, чи -
та ва по ро ди ца бру тал но уби -
је на. Се ба сти јан Берг ман по -
зван је да ре ши зло чин, али
и овај не при ко сно ве ни струч -
њак на шао се у ћор со ка ку јер
не ма осум њи че них. Све док
не от кри је да ипак по сто ји
је дан све док: де вој чи ца Ни -
кол је ви де ла шта се до го ди -
ло, али је по бе гла, стра ху ју -
ћи за соп стве ни жи вот.

Ни кол не ма већ три да на,
а тра го ви во де у ве ли ку шу му
иза ку ће. Сви су све сни да је
мо ра ју про на ћи пре не го што

бу де пре ка сно и за то тра же
по моћ јав но сти. Али то је мач
са две оштри це – та ко ће и
уби ци ста ви ти до зна ња да
све док по сто ји. Тр ка с вре -
ме ном је по че ла: да ли ће Се -
ба сти јан про на ћи уби цу пре
не го што за вр ши за по че то?

ДРУШТВО
Петак, 21. децембар 2018.

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 ка да вам
је цве ће ре кло ви ше од ре чи.
„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 „Ка фић на кра ју
све та” Џо на Стре лец ког за
два на ша чи та о ца или чи та -
тељ ке ко ји су нај кре а тив ни -
је од го во ри ли на то пи та ње.

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

„Кад ме је она бу ке том цве -
ћа ко је сам јој ку пио ис тре -
ска ла по гла ви. Ни је ми, да -
кле, упа лио по ку шај да се ис -
ку пим због за бо ра вља ња на
на шу го ди шњи цу.” 064/2804...

„По но ви ли сте исто пи та -
ње два пут за ре дом, па је ово
ва ше цве ће де фи ни тив но ре -
кло ду пло ви ше од оче ки ва -
ног бро ја ре чи.” 064/5430...

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 их нај ви ше ин три ги -
ра код хе миј ских еле ме на -
та. Они ће осво ји ти по је дан
при ме рак књи ге „Ка ши ка ко -
ја не ста је” Се ма Ки на.

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
уто р ка, пре у зму ау то ри сле -
де ћих од го во ра:

„Па код хе миј ских еле ме -
на та нај ви ше ме ин три ги ра
то ко јих све има и у ко јим
ко ли чи на ма у на шем ва зду -
ху и ка ко то да још увек не
све тли мо у мра ку због њих.”
063/8785...

„Као и сва ку же ну, нај ви -
ше ме ин три ги ра ју од ре ђе ни
об ли ци угље ни ка – они све -
тлу ца ви ко ји ма се нај леп ше
из ра жа ва љу бав.” 063/3161...

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

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 26. де цем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Ка -
да сте се осе ти ли ве о ма уса мље но?”, на гра ди ће мо по јед -
ним при мер ком књи ге „Крај са мо ће” Бе не дик та Вел са. Нај -
за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан -
чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

„Крај са мо ће” је ре мек-де ло
јед ног од нај ва жни јих мла -
дих пи са ца са вре ме не не мач -
ке књи жев но сти. Дир љив ро -
ман о су о ча ва њу с гу бит ком
и са мо ћом и пи та њем шта је
у чо ве ку трај но и не про мен -
љи во. Али, пре све га, то је
ве ли ка љу бав на при ча.

Жил и ње го ви брат и се -
стра пот пу но су раз ли чи ти.
Њи хо во де тињ ство про ти че
без бри жно, али кад им ро ди -
те љи по ги ну у са о бра ћај ној
не сре ћи, овај уда рац суд би не
оста вља ду бок траг у њи хо -
вим жи во ти ма. Иа ко је све
тро је за вр ши ло у истом ин -
тер на ту, сва ко од њих на ста -
вља сво јим пу тем. Они же ле
да по но во стек ну по ве ре ње у

жи вот и љу бав пре ма дру гим
љу ди ма. По слов ни успех да -
је им спо ља шњу си гур ност и
са мо по у зда ње, али да ли ће
ус пе ти да се за и ста опо ра ве?

Бе не дикт Велс је за ро ман
„Крај са мо ће” до био Књи жев -
ну на гра ду Европ ске уни је.

„Крај са мо ће” 
Бе не дик та Вел са

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Де вој ка ко ја је ћу та ла”
М. Јор та и Х. Ро сен фел та

Два чи та о ца ко ји до сре де, 26. де цем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Ка -
да сте се на шли у не кој си ту а ци ји да сте мо ра ли не што да
пре ћу ти те?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Де -
вој ка ко ја је ћу та ла” Ми ка е ла Јор та и Хан са Ро сен фел та.
Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

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

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Угље ник за љу бав

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

Спектакл на месту где игра почиње
То ком обе ве че ри све ча не ака -
де ми је Кул тур но-умет нич ког
дру штва „Абра ше вић”, одр жа -
не у су бо ту и не де љу, 15. и 16.
де цем бра, дво ра на Кул тур ног
цен тра би ла је ис пу ње на до по -
след њег ме ста.

Упр кос ло шим вре мен ским
усло ви ма пу бли ка ни је же ле ла
да про пу сти на сту пе свих уз -
ра сних гру па овог дру штва, ни -
ти го сто ва ње сјај ног ан сам бла
„Ви ла” из Но вог Са да. И од ла -
зак на кон церт за и ста се ис -
пла тио, јер је про грам ко ји је
при ка зан на сце ни Кул тур ног
цен тра био јед ном реч ју – вр -
хун ски.

Спој тра ди ци је и умет но сти
Пр ве ве че ри пу бли ка је то ком
дво ча сов ног кон цер та има ла
при ли ку да ви ди шта су ове
го ди не на у чи ле и уса вр ши ле
све гру пе овог ве ли ког дру -
штва: од пре слат ких ма ли ша -
на, пре ко ти неј џе ра, до ис ку -
сних чла но ва пр вог ан сам бла
и ре кре а ти ва ца.

Сва ка тач ка во ди ла је пу -
бли ку кроз раз ли чи те кра је ве
Ср би је и ре ги о на и при ча ла
при чу о на шој тра ди ци ји и кул -
ту ри. Јед на ко емо тив но би ло
је и дру ге ве че ри, по све ће не
умет но сти игре, ка да су се, уз
бур не апла у зе и ова ци је пу -
бли ке, на сце ни над и гра ва ли
нај бо љи: пр ви ан самбл „Абра -
ше ви ћа” и ви ше стру ко на гра -
ђи ва ни ан самбл „Ви ла” из вој -
во ђан ске пре сто ни це.

– „Абра ше вић” је нај ста ри ја
умет нич ка ку ћа у на шем гра ду
са за вид ним ре но ме ом, па је
са мим тим на ша оба ве за, али
и иза зов да уго сти мо ве ли ке и
успе шне ан сам бле. На овај на -
чин же ли мо да по ка же мо да
сто ји мо ра ме уз ра ме са зна -
чај ним име ни ма у фол клор -
ном ства ра ла штву. Две пу не са -
ле по ка зу ју да на ша пу бли ка

Уче ство ва ло пет сто
пе де сет чла но ва 
Дру штва

Чла но ви КУД-а „Стан ко Па у -
но вић” НИС – Ра фи не ри је наф -
те Пан че во до стој но су обе ле -
жи ли ве ли ки ју би леј – се дам -
де сет го ди на по сто ја ња и успе -
шног ра да.

Це ла 2018. го ди на би ла је
ис пу ње на са др жа ји ма, ко ји су
пред ста ви ли рад Дру штва у
нај бо љем све тлу. То ком про -
шле не де ље одр жа на су три
цен трал на, ујед но и за вр шна
про гра ма: из ло жба по во дом се -
дам де сет го ди на по сто ја ња
Дру штва и све ча на ака де ми ја
11. де цем бра у Све ча ној са ли
На род ног му зе ја и ве ли ки за -
вр шни ге не ра циј ски кон церт
16. де цем бра у Ха ли спор то ва
Пан че во.

На кон цер ту су уче ство ва ле
све сек ци је Дру штва, пет сто
пе де сет чла но ва, а при су ство -
ва ло је пре ко хи ља ду гле да ла -
ца на три би на ма.

На по чет ку про гра ма на сту -
пио је деч ји ан самбл ни жих
раз ре да со лун ским пе сма ма
„Кре ће се ла ђа фран цу ска” и
„Та мо да ле ко”. У на став ку су
се пред ста ви ли пр ви из во ђач -
ки ан самбл и на род ни ор ке -
стар, про гра мом ко ји су из ве -
ли на пе де сет пе том Фе сти ва -
лу му зич ких дру шта ва Вој во -
ди не у Ру ми, за ко ји су на гра -
ђе ни злат ном пла ке том и пра -
вом да пред ста вља ју Вој во ди -
ну на Ре пу блич ком фе сти ва лу
фол клор них ан сам ба ла Ср би -
је у Чач ку, у мар ту на ред не го -
ди не. Из ве де не су пе сма „Де -
вој ка се сун цу про ти ви ла”, срп -
ске игре из Хо мо ља, на род на
ме ло ди ја „По лом ка” из се ве -

ро и сточ не Ср би је, пе сма „Чи је
је оно де вој че” и игре из се ла
Ко би шни ца код Не го ти на.

Нај мла ђи уче сни ци у про -
гра му, пред школ ског уз ра ста,
пред ста ви ли су деч је игре „Да -
нас је сте су бо та” и „Еј бо же,
се ко”.

По ла зни ци шко ле там бу ре
и деч ји там бу ра шки ор ке стар
из ве ли су на род не ме ло ди је:
„Кра ље во ко ло” и „Са рај ка”.
Игре из До ње Ја се ни це пред -
ста вио је деч ји ан самбл ви -
ших раз ре да, ко ји је ове го ди -
не на гра ђен злат ном пла ке -
том и спе ци јал ном на гра дом
за нај бо љи играч ки ан самбл
на пе де сет сед мом Му зич ком
фе сти ва лу де це Вој во ди не у
Бач кој То по ли и злат ном пла -
ке том на три на е стој Смо три
деч јих фол клор них ан сам ба -
ла Ср би је у Ва ље ву.

Игра чи шко ле фол кло ра
пред ста ви ли су се ко ла жем
деч јих ига ра: „По шла ми Мил -
ка за во де”, „У Ми ли це ду ге
тре па ви це” и „Мо ра вац”. Чла -
но ви овог ан сам бла су уче ни -
ци основ них шко ла „Ми ро -
слав Ан тић” и „Све ти Са ва”, у
ко ји ма по сто је из дво је на оде -
ље ња, и игра чи шко ле фол -
кло ра ни жих раз ре да овог дру -
штва, чи је се ак тив но сти од -
ви ја ју у згра ди До ма омла ди -
не Пан че во.

У свом дру гом пред ста вља -
њу деч ји ан самбл ни жих раз -
ре да из вео је сплет срп ских
ига ра из Ба на та „Ка то ми, Ка -
то”, „Ло го вац” и „Ма ло ба нат -
ско ко ло”, у прат њи там бу ра -
шког ор ке стра. Ови мла ди
игра чи, по сле на сту па на град -
ској и ре ги о нал ној смо три,
успе шно су пред ста вља ли
Пан че во и уче ство ва ли у сеп -
тем бру ове го ди не на де се том

ЗА ВР ШНИ ПРО ГРА МИ У ГО ДИ НИ ЈУ БИ ЛЕ ЈА КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ”

ВЕ ЛИ КИ ГЕ НЕ РА ЦИЈ СКИ КОН ЦЕРТ

вер но пра ти и по шту је наш
рад и ни је фра за ка да ка жем
да је за нас то убе дљи во нај ве -
ћа са тис фак ци ја да убу ду ће
бу де мо још бо љи – ис та кла је
Ле ла Стој нов, пред сед ни ца
„Абра ше ви ћа”.

Ве ли ки пла но ви
На кон успе шних кон це ра та
чла но ви дру штва мо гу на крат -
ко да пре дах ну и са бе ру ово го -
ди шње ути ске, ко јих је за и ста
мно го.

– Иза нас је јед на ле па, успе -
шна, али и вр ло рад на го ди на.
Већ на са мом ње ном по чет ку
су ве ли ки ху ма ни тар ни кон -
церт и сјај на тур не ја на Си ци -
ли ји ука зи ва ли да ће нам чи -
та вих 365 да на би ти ди на мич -
но. И то се и об и сти ни ло. Пре -
о ста ло је да ис по шту је мо још
два го сто ва ња, па да и ова 2018.
по ста не са мо де лић бо га те исто -

ри је „Абра ше ви ћа” – ре зи ми -
ра ла је Ле ла Стој нов.

Она је от кри ла да чла но ви
Дру штва већ уве ли ко ку ју пла -
но ве за на ред ну го ди ну, па ће у
њу ући рад но и с мно го ела на.

– У пла ну су нам но ве тур -
не је, кроз ко је ће мо про мо ви -
са ти на шу кул ту ру ван гра ни -
ца на ше др жа ве. У мар ту нас
че ка Ау стри ја, а у при пре ми
су још не ки фе сти ва ли у ино -
стран ству. На рав но, го ди ну ће -
мо за по че ти ху ма ни тар ним
кон цер том, као и про те кле две,
али о то ме ће мо тек при ча ти.
Што се ти че ра да у са ли, наш
умет нич ки ди рек тор Го ран Ми -
тро вић при пре ма че ти ри но ве
ко ре о гра фи је, ко је тре ба да се
по ста ве у то ку сле де ће го ди не.
Во ле ли би смо да нас не ко об -
ра ду је ку по ви ном на ше све ти -
ње – на род не но шње, ко ја нам

не до ста је, и ево ујед но и по зи -
ва, апе ла љу ди ма до бре во ље
да на тај на чин по мог ну наш
рад. То је при ли ка да на де лу
не ко по ка же свој па три о ти зам,
сво ју љу бав пре ма зе мљи, тра -
ди ци ји, иден ти те ту, у ко ји се
сви ку не мо, али га сла бо не гу -
је мо. Ми у кул тур но-умет нич -
ким дру штви ма то ра ди мо сва -
ко днев но, а ре зул тат је мо гао
да ви ди сва ко ко је био с на ма
не са мо овог ви кен да већ то -
ком це ле го ди не – апе ло ва ла
је пр ва да ма „Абра ше ви ћа”.

Уко ли ко же ли те да има те
зна чај ног уде ла у очу ва њу сво -
је кул ту ре и тра ди ци је, ето на -
чи на и при ли ке јер, под се ћа
Ле ла Стој нов, на род без тра -
ди ци је је на род без иден ти те -
та, а на род без иден ти те та не -
ма ме ста у сво јој бу дућ но сти.

Д. Ко жан

Фе сти ва лу деч јег из вор ног
ства ра ла штва Вој во ди не у
Врба су.

Деч ја из вор на гру па и при -
прем не гру пе ни жих и ви ших
раз ре да, у прат њи там бу ра -
шког ор ке стра, пред ста ви ле су
се игра ма из Ба на та: „Па ла -
нач ким ко лом”, „Сит ним ба -
нат ским ко лом” и „Ба нат ским
за пле том”.

Игра чи сред њо школ ског уз -
ра ста, омла дин ски ан самбл,
из ве ли су град ске игре из Ба -
на та и игре из око ли не Ле -

сков ца. Тај ан самбл је то ком
ове го ди не уче ство вао у сни -
ма њу не ко ли ко те ле ви зиј ских
еми си ја „Ша ре ни ца” и „Та мо
да ле ко”.

До кра ја про гра ма пред ста -
ви ли су се по ла зни ци шко ле
фру ле, деч јег на род ног ор ке -
стра, сви рач на ка ва лу, деч ја
из вор на гру па, там бу ра шки ор -
ке стар, ан самбл ве те ра на и пр -
ви из во ђач ки ан самбл срп ским
игра ма из При зре на и „Вра -
њан ском сви том”.

М. Марић



У ра ним ју тар њим са ти ма
(око 4 са та) 17. де цем бра у
Бе о гра ду и Пан че ву су из -
би ли по жа ри на че ти ри пар -
ки ра на ау то мо би ла. У глав -
ном гра ду су го ре ли „фол -
ксва ген” и „фи јат сти ло” на
Ка на ре вом бр ду, а сат и по

ка сни је у Пан че ву су из го -
ре ли „опел век тра” и „пе жо
306”. У овим по жа ри ма ни -
је би ло по вре ђе них, а при -
чи ње на је при лич на ма те -
ри јал на ште та.

Ову ин фор ма ци ју об ја ви -
ла је те ле ви зи ја „Пинк”, чи -
ји но ви нар ко ји пра ти цр ну
хро ни ку, Мла ден Ми ја то вић,
ва жи за јед ног од нај о ба ве -
ште ни јих. „Пан че вац” је по -
ку шао да до ђе до још не ког
де та ља о по жа ру на ау то мо -
би ли ма у на шем гра ду, па
смо се, ка ко то про це ду ра
на ла же, обра ти ли Би роу за
ин фор ми са ње МУП-а Ср би -

је са зах те вом да нам до зво -
ле да од ко ман дан та пан че -
вач ке ва тро га сно-спа си лач -
ке еки пе до би је мо још не ке
по дат ке. 

Ка да је реч о по жа ру у Бе -
о гра ду, по ли ци ја је би ла ре -
чи ти ја. Те ле ви зи ја „Пинк” је

за хва љу ју ћи то ме об ја ви ла
да је по сто ја ла опа сност да
се ва тра про ши ри и да за -
хва ти и дру ге ау то мо би ле ко -
ји су би ли на пар кин гу. Да
би се то спре чи ло, по ли цај -
ци ко ји су би ли с ва тро га -
сци ма на ли цу ме ста ре а го -
ва ли су при себ но, па су по -
че ли да бу де љу де у окол -
ним згра да ма ка ко би по ме -
ри ли ау то мо би ле. За хва љу -
ју ћи то ме, при чи ње на је знат -
но ма ња ма те ри јал на ште та.
За сад је по зна то и то да по -
жа ри у Бе о гра ду ни су под -
мет ну ти, већ је до шло до са -
мо за па ље ња во зи ла.

ХРОНИКА
Петак, 21. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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(На ста вак с 1. стране)
Ње гов ко ле га ко ји је та ко ђе

био у свом во зи лу у су бо ту и
не де љу из ја вио је да је за па њу -
ју ће да је по сао зим ског одр -
жа ва ња пу те ва до би ла фир ма
ко ја је обез бе ди ла са мо не ко -
ли ко ка ми о на за то.

– Ово ли ко ве ли ку те ри то ри -
ју, це ло Пан че во, пу те ве за окол -
на се ла и за Бе о град, они чи -
сте од сне га и ле да с не ко ли ко
ка ми о на? Да је сре ћа да је град -
ска власт из дво ји ла за то ви ше
ка ми о на, или ан га жо ва ла за
укла ња ње сне га не ку нор мал -
ну фир му, са знат но ве ћим бро -
јем во зи ла – ре као је он.

У же љи да чу је мо и дру гу
стра ну, по зва ли смо те ле фо -
ном и фир му „Де ко форм”. Мла -
дић ко ји се пред ста вио као Вла -
ди мир, из де жур ни зим ске слу -
жбе, ре као нам је да та фир ма
сма тра да ни је би ло ни ка квих
про бле ма и да су град и пу те ви
би ли до бро очи шће ни.

– Чи сти ли смо ули це пр вог
и дру гог при о ри те та по гра ду
и оп штин ске пу те ве. Да нас, у
уто рак, 18. де цем бра, си ту а ци -
ја је до бра и за до во ља ва ју ћа.
Оста ло нам је да очи сти мо са -

мо још не ко ли ко ма њих ули ца
ко је су тре ћег при о ри те та. Ге -
не рал но, ули це пр вог и дру гог
при о ри те та би ле су до бро очи -
шће не и без по ле ди це. У пот -
пу но сти смо спрем ни уко ли ко
снег бу де по но во па дао и ако
се све по но ви – ре као је он.

У речено нису могли да се
увере наши суграђани. Посебно

трагична ситуација била је на
др жавним путевима на те ри то -
рији града Панчева, на прав ци -
ма ка Ковину, Вршцу и Кова-
чици, које „дужи” „Штрабаг”.

За раз ли ку од пу та ра, за по -
сле ни у ЈКП-у „Зе ле ни ло”
заслужују све похвале. „Летели”
су на све стране! Кро шње др -
ве ћа на мно гим ме сти ма под
те жи ном сне га пу ца ле су и па -
да ле на тло. На мно гим ме сти -
ма па да ла су чи та ва ста бла. У
На род ној ба шти је по сто ја ла
опа сност да не ко ве ће др во пад -

не на не ког про ла зни ка, па је
ди рек тор „Зе ле ни ла” Да ни ло
Бје ли ца скре нуо па жњу на то
пре ко ло кал них ме ди ја.

„Кро шње др ве ћа по Пан че ву
ни су мо гле да из др же те жи ну
вла жног сне га па су па да ле. Пр -
ве гра не по че ле су да пу ца ју у
пе так, а до по не дељ ка на ше еки -
пе су има ле ви ше од 40 ин тер -

вен ци ја. Апе лу јем на на ше су -
гра ђа не да при ја вљу ју све та кве
до га ђа је ’Зе ле ни лу’ пре ко те ле -
фо на, на ше ин тер нет стра ни це
или на ’Феј сбу ку’. Еки пе ’Зе ле -
ни ла’ ре а гу ју по при о ри те ти ма,
па не где ин тер ве ни шу за пар
де се ти на ми ну та, а не где за пар
са ти. Оне ра де и по по зи ву Елек -
тро ди стри бу ци је ако снег на др -
ве ћу угро жа ва нор мал но елек -
тро снаб де ва ње”, об ја вио је Бје -
ли ца на „Феј сбу ку”.

Он је по звао на ше су гра ђа не
ко ји ма су оште ће ни ау то мо би -
ли од па да гра на с др ве ћа да то
при ја ве „Зе ле ни лу” и са че ка ју
да де жур на еки па тог ЈКП-а све
фо то гра фи ше, ка ко би се што
лак ше на пла ти ло оси гу ра ње.

Ових да на пу не ру ке по сла
има и „ Хи ги је на”. Ка ко смо
са зна ли у том јав ном ко му нал -
ном пред у зе ћу, сви рас по ло -
жи ви рад ни ци и ма ши не ан га -
жо ва ни су на чи шће њу град -
ских ули ца, ау то бу ских ста ни -
ца, пе шач ких ста за и при ла за
уста но ва ма и фир ма ма ко је се
на ла зе у цен тру гра да.

Са зна ли смо и да „Хи ги је -
на” ре дов но оба вља сво ју при -
мар ну де лат ност – од но ше ње
ђу бре та, као и то да док се вре -
ме не нор ма ли зу је, не ће би ти
на пла те пар ки ра ња. До са да су
ба че не че ти ри то не со ли, а има
је до вољ но у слу ча ју да снег
по но во поч не да па да.

Снег од ко јег се про шлог ви -
кен да наш град за бе лео, не ки -
ма је био од ко ри сти. Као што

Страну припремио

Михајло
Глигорић

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан -
че ву су по на ло гу над ле жног
ту жи ла штва под не ли кри -
вич ну при ја ву у ре дов ном
по ступ ку про тив че тр де сет -
де ве то го ди шњег му шкар ца

због по сто ја ња осно ва сум -
ње да је по чи нио кри вич но
де ло не до зво ље на про из вод -
ња, др жа ње, но ше ње и про -
мет оруж ја и екс пло зив них
ма те ри ја.

То ком пре тре са ста на и
дру гих про сто ри ја у ко ји ма
осум њи че ни жи ви, про на ђе -
на је ма ло ка ли бар ска пу шка
са снај пер ским ни ша ном.

Пан че вач ка по ли ци ја је на -
кон кон сул та ци ја с над ле -
жним јав ним ту жи ла штвом
под не ла кри вич ну при ја ву у
ре дов ном по ступ ку про тив
два де сет пе то го ди шњег му -
шкар ца због по сто ја ња осно -
ва сум ње да је по чи нио кри -
вич но де ло не до зво ље но др -
жа ње опој них дро га.

При ли ком пре тре са ста на
и дру гих про сто ри ја у ко ји -
ма осум њи че ни жи ви, про -
на ђе на је ма ња ко ли чи на ма -
ри ху а не и ам фе та ми на.

Ове две ак ци је из ве де не су
ових да на, у исто вре ме ка да
су и у дру гим гра до ви ма ши -
ром Ср би је спро ве де на хап -
ше ња због иле гал ног по се -

до ва ња нар ко ти ка. По ли цај -
ци су ухап си ли је да на ест
особa осум њи че них да су из -
вр ши ле кри вич но де ло нео -
вла шће на про из вод ња и ста -
вља ње у про мет опој них дро -
га, а две осо бе су ли ше не

сло бо де због не до зво ље не
про из вод ње, др жа ња, но ше -
ња и про ме та оруж ја и екс -
пло зив них ма те ри ја.

Осим то га, про тив јед ног
бро ја осо ба под не те су кри -
вич не при ја ве у ре дов ном
по ступ ку. Од у зе то је 8,7 ки -
ло гра ма дро ге, од че га 6,7
ки ло гра ма ма ри ху а не, 1,9
ки ло гра ма ам фе та ми на, као
и ма ња ко ли чи на ко ка и на,
хе ро и на и ек ста зи ја. По ли -
ци ја је за пле ни ла и 11 пу -
ша ка, ме ђу ко ји ма су би ле
и две ау то мат ске, за тим осам
пи што ља и 425 ко ма да
муни ци је.

Ово је ко зна која по реду
по лицијска акција која је
за вр шена бројним хап ше -
њи ма широм Србије. Сада
је на потезу правосуђе, па
ће ова борба против свих
вр ста криминала имати сми -
сла само ако ухапшени до -
бију заслужене казне. У
Мини старству унутрашњих
по слова најављују да без
обзи ра на то што долазе пра -
зни ци неће бити паузе.

У ПО НЕ ДЕ ЉАК РА НО УЈУ ТРУ

Го ре ли ау то мо би ли
у Пан че ву и Бе о гра ду

ПО СЛЕ АК ЦИ ЈА ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

От кри ве не пу шка
са снај пе ром и дро га

МУП спре ман за 
ис пла ту нов ца за 
де цу сво јих 
за по сле них

Че ка се са гла сност
Вла де Ср би је

Ру ко вод ство Ми ни стар ства уну -
тра шњих по сло ва Ср би је спрем -
но је да до кра ја ове го ди не до -
не се од лу ку о ис пла та ма нов -
ча них че стит ки (по кло на) за -
по сле ни ма у МУП-у за њи хо ву
де цу, а је ди но што се че ка је
са гла сност Вла де Ср би је.

Ово је од го вор на јед но од
ра ни је по ста вље них пи та ња ко -
ји је до би ла де ле га ци ја чла но -
ва Син ди ка та срп ске по ли ци је
на ових да на одр жа ном ре дов -
ном ме сеч ном са стан ку са Сло -
бо да ном Ма ле ши ћем, по моћ -
ни ком ди рек то ра по ли ци је и
пред став ни ком ру ко вод ства
Ми ни стар ства уну тра шњих по -
сло ва.

Син ди кат срп ске по ли ци је
об ја вио је на свом сај ту да је
пи та ње ис пла те нов ча них че -
стит ки по кре ну то на раз го во -
ри ма с пред став ни ком МУП-а
за то што, за раз ли ку од оста -
лих др жав них ор га на и ми ни -
стар ста ва, је ди но за по сле ни у
МУП-у не по се ду ју тач не ин -
фор ма ци је о ис пла ти нов ча -
них при на дле жно сти (ју би лар -
не на гра де, нов ча не че стит ке,
со ли дар не по мо ћи итд.).

ССП је под се тио да је ис пла -
та но во го ди шњих че стит ки за
де цу за по сле них оба ве за по -
сло дав ца де фи ни са на чла ном
46 По је ди нач ног ко лек тив ног
уго во ра за др жав не ор га не.

У ње му пи ше да је по сло да -
вац ду жан да де ци за по сле них
ко ја има ју до пет на ест го ди на
обез бе ди по клон за Но ву го ди -
ну или нов ча ну че стит ку, у
вред но сти до нео по ре зи вог из -
но са ко ји је пред ви ђен за ко -
ном. У По је ди нач ном ко лек -
тив ном уго во ру пи ше и да о
ви си ни нов ча ног из но са но во -
го ди шњих по клон-че стит ки од -
лу чу је Вла да Ср би је, у свој ству
по сло дав ца за це лу др жав ну
упра ву.

„Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва је ажу ри ра ло по сто је -
ћу ба зу по да та ка и спрем но је
да у нај кра ћем ро ку до не се ре -
ше ња и из вр ши упла те нов ца
на ра чу не за по сле них. На да мо
се да се не ће по но ви ти си ту а -
ци ја од про шле го ди не, ка да је
Вла да Ре пу бли ке Ср би је до не -
ла за кљу чак о ис пла ти у по -
след њој не де љи пред но во го -
ди шње пра зни ке. Та ко ђе смо
до би ли уве ра ва ња да ће ис пла -
та сред ста ва за ју би лар не на -
гра де по че ти на вре ме, за све
оне ко ји су до би ли ре ше ња по
том осно ву. Нов ча на сред ства
за со ли дар ну по моћ и от прем -
ни не би ће ис пла ће на на кон 20.
12. 2018. го ди не”, пи ше та ко -
ђе у са оп ште њу Син ди ка та срп -
ске по ли ци је.

Та мо се на во ди да су на
састан ку с пред став ни ком 
МУП-а чла но ви де ле га ци је Син -
ди ка та срп ске по ли ци је по ста -
ви ли пи та ње ка да ће би ти ис -
пу ње но обе ћа ње с јед ног од
прет ход них са ста на ка да ће до
кра ја ове го ди не би ти ку пље но
три де сет во зи ла за уви ђа је по -
сле са о бра ћај них не сре ћа. ССП
је скре нуо па жњу да при пад -
ни ци ма Са о бра ћај не по ли ци је
за вр ше ње уви ђа ја не до ста ју и
пан тљи ке, бро је ви за обе ле жа -
ва ње тра го ва на ме сту до га ђа -
ја, при бор за цр та ње итд.

Пред став ник МУП-а је на са -
стан ку са чла но ви ма ССП-а од -
го во рио да је у пла ну опре ма -
ња Ми ни стар ства уну тра шњих
по сло ва за иду ћу го ди ну до го -
во ре на и ку по ви на до дат них
спе ци ја ли зо ва них во зи ла за вр -
ше ње уви ђа ја по сле са о бра ћај -

СИН ДИ КАТ СРП СКЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

У пла ну но во го ди шње по клон-че стит ке

ПРО ШЛОГ ВИ КЕН ДА НАС ЗА ДЕ СИО ПР ВИ ХЛАД НИ ТА ЛАС 

ВИШЕ СНЕГА НЕ ГО НА КО ПА О НИ КУ

них не зго да са свом нео п ход -
ном опре мом у њи ма.

Он је до дао да је то ком про -
шле и ове го ди не на бав ка но -
вих слу жбе них во зи ла би ла при -
о ри тет МУП-а и да је она успе -
шно ре а ли зо ва на. Пре ма ње -
го вим ре чи ма, тро го ди шњим
ка пи тал ним пла ном оса вре ме -
њи ва ња во зног пар ка Ми ни -
стар ства уну тра шњих по сло ва
пред ви ђе но је и оса вре ме њи -
ва ње во зи ла са о бра ћај них по -
ли ца ја ца и ку по ви на опре ме
ко ја им је нео п ход на и то ће у
2019. го ди ни би ти је дан од при -
о ри те та.

се ви ди на јед ној од фо то гра -
фи ја ко је је сни мио наш фо то-
ре пор тер Ми лан Шу пи ца, не -
ки су га до бро ис ко ри сти ли да
се под се те де тињ ства и сан ка -
ња. Де ца ко ју су по ве ли са со -
бом има ла су при ли ку да осе те
ле по ту у то ме.

По је ди ним су гра ђа ни ма је
снег до бро до шао да ис ка жу
сво ју кре а тив ност и на пра ве нај -
ра зли чи ти је фи гу ре сне шка. Не -
ке су за слу жи ле да бу ду ове ко -
ве че не, као што је ова у Ње го -
ше вој ули ци. Вла сни ци ба ра чи -
ји улаз је укра сио је дан Сне -
шко Бе лић, ко ји се та ко ђе ви ди
на јед ној од на ших фо то гра фи -
ја, ура ди ли су дво стру ко ко ри -
сну ствар – пот пу но су очи сти -
ли улаз, а од сне га ко ји се на ла -

зио на том ме сту, на пра ви ли су
сим па тич ну фи гу ру. Они ко ји
сво ју ма што ви тост ни су из ра -
зи ли на тај на чин, ужи ва ли су у
пра вље њу нај ра зли чи ти јих фо -
то гра фи ја по сне гу. Да су мо -
гли да се ис ка жу, све до чи и на -
ша сли ка ко ја је на ста ла у јед -
ном од град ских на се ља.

Би ло је и по ја ва ко је су за
кри ти ку. Они ко ји су чи сти ли
град од сне га, ни су увек раз -
ми шља ли где га ба ца ју, о че му
све до чи фо то гра фи ја ко ја је
сни мље на по ред јед ног су пер -
мар ке та. Да ли су и ка ко кроз
ове гро ма де сне га успе ва ли да
се про ву ку пе ша ци и во за чи,
мо же са мо да се прет по ста вља.

За кри ти ку је и то што је
ме ђу во за чи ма у гра ду би ло
оних ко ји ни по ло шим вре -
мен ским усло ви ма ни су во ди -
ли ра чу на о са о бра ћај ним про -
пи си ма, па је на ули ца ма у
гра ду и на рас кр сни ца ма би ло
„чу ка ња” во зи ла.



Ве ли ко при зна ње за сво је за -
ла га ње до би ле су панчевaчке
ме сне за јед ни це Но во Се ло
и Ја бу ка, ко је су се по од лу -
ци струч не ко ми си је пла си -
ра ле у нај у жи круг так ми че -
ња под на зи вом „Су сре ти се -
ла Ср би је”, и то у кон ку рен -
ци ји ме ста ве ћих од 5.000
ста нов ни ка, a за вр шни дан
по ме ну те ма ни фе ста ци је би -
ће одр жан у су бо ту, 22. де -
цем бра, у Еле ми ру.

Тај пла сман ова два ме ста
из бо ри ла су 11. но вем бра, ка -
да је упра во Но во Се ло уго -
сти ло пред став ни ке два де -
сет два ју на се ља с те ри то ри -
је Ба на та. Том при ли ком они
су пре зен то ва ли све оно што
у ра зним обла сти ма кра си

њи хо ве сре ди не, а по том су
до де ље не по хва ле за слу жним
ор га ни за ци ја ма.

Из Но вог Се ла ла у ре а ти су
би ли Ме сна за јед ни ца, Ве ли -
ки на род ни ор ке стар и Шко -
ла фуд ба ла Фуд бал ског клу -
ба „Сло га”, чи ји су пе тли ћи
би ли пр ва ци Ср би је и Вој во -
ди не, док су из Ја бу ке по хва -
ље ни ди рек тор ка ЈКП-а „Вод-
ком” Ива на Ива нов ски и удру -
же ња же на („Злат на ја бу ка”)
и по љо при вред ни ка („Пр ви
клас”).

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” чи сти -
ли су снег по се лу чак и но ћу,
а по том су кр чи ли обо ре но
др ве ће. У то ку је по де ла по -
зив ни ца де ци ко ја ће у пе так,
21. де цем бра, до би ти па ке ти -
ће на пла тоу код До ма кул ту -
ре. Же не из ак ти ва „Со са”
пра ви ле су укра се за тај дан.

Ба нат ско Но во Се ло: Де да
Мраз, уз по моћ ани ма то ра,
по де ли ће па ке ти ће пред школ -
ци ма и пр ва ци ма у пе так, 21.

де цем бра, од 8.30, у ма лој са -
ли До ма кул ту ре. На истом
ме сту, од 19 са ти, би ће одр -
жа на све ча на сед ни ца ме сне
скуп шти не, на ко јој ће за слу -
жни гра ђа ни до би ти по ве ље,
а у 20 са ти у га ле ри ји До ма
кул ту ре би ће отво ре на из ло -
жба „Ба нат, за о став шти на за
бу дућ ност”, чи ји су ау то ри др
Алек сан дра Ђу рић Ми ло ва -
но вић и др Мир ча Ма ран.

До ло во: Чла но ви Удру же ња
ви на ра и ви но гра да ра „Све ти
Три фун” по се ти ли су вин ски
крај у Гу ду ри ци, као и ку ћу
Јо ва на Сте ри је По по ви ћа и
ма на стир Ме сић. Де ца из вр -
ти ћа до би ће па ке ти ће у пе -
так, 21. де цем бра, ис пред згра -
де Ме сне за јед ни це, на кон
че га ће по тра ди ци ји оби ћи
по ме ну ти обје кат.

Гло гоњ: Сед ни ца Скуп шти не
Ме сне за јед ни це одр жа на је
у пе так, 14. де цем бра, а на
њој је, по ред оста лог, до не та
од лу ка о ку по ви ни че ти ри
клу пе за парк. Чла но ви Удру -
же ња по вр та ра до би ли су ди -
ги тал ну ме те о ро ло шку ста -
ни цу у не де љу, 16. де цем бра.
Ива но во: Деч ја пред ста ва „За -
бо рав ни Де да Мраз” би ће из -
ве  де на у не де љу, 23. де цем бра,
од 16 са ти, у До му кул туре, а

два да на ка сни је на истом ме -
сту, од 14 до 16 са ти, де ци ће
би ти де ље ни па ке ти ћи.

Ја бу ка: Рад ни ци ЈКП-а „Вод-
-ком” да но ноћ но чи сте са о -
бра ћај ни це, пре све га оне при -
о ри тет не. Ја бу ка се пла си ра -
ла на за вр шну ма ни фе ста ци -
ју „Су сре та се ла Ср би је” у Еле -
ми ру. Де ца из вр ти ћа до би ће
па ке ти ће у сре ду, 26. де цем -
бра, у ор га ни за ци ји ме сне
скуп шти не, ко ја ће су тра дан
одр жа ти све ча ну сед ни цу.

Ка ча ре во: Пре зен та ци је на те -
му здра вља ор га ни зо ва не су
про шле не де ље у До му омла -
ди не. У скло пу но во го ди шњег
про гра ма на истом ме сту одр -
жа не су ра ди о ни це за де цу, а
та мо ће КУД „Вељ ко Вла хо -
вић” при ре ди ти бес пла тан го -
ди шњи кон церт у пе так, 21.
де цем бра, од 19 са ти. Све ча -
на сед ни ца ме сне скуп шти не
би ће упри ли че на у сре ду, 26.
де цем бра.

Омо љи ца: Рад ни ци ко му нал -
ног пред у зе ћа це лог ви кен да
чи сти ли су снег по пу те ви ма
и ста за ма. По де ла па ке ти ћа
де ци из вр ти ћа и пр вог раз -
ре да би ће упри ли че на у пе -
так, 21. де цем бра, од 10 са ти,
на пла тоу ис пред омо љич ког
До ма кул ту ре.

Стар че во: Ко њич ки клуб
„Стар че вац” одр жао је го ди -
шњу скуп шти ну у не де љу, 16.
де цем бра. Сва де ца ро ђе на од
2012. до 2015. го ди не до би ће
па ке тић у су бо ту, 22. де цем -
бра, од 13 до 16 са ти, на Тр гу
нео ли та, а истог да на у До му
вој ске Пан че во, од 19 са ти, у
ор га ни за ци ји КУД-а „Нео лит”,
би ће одр жан кон церт „Ко ра -
ком тра ди ци је”.

Петак, 21. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 

Ме сне за је дни це, уз
по моћ спон зо ра и 
ин сти ту ци ја, на ред них
да на ор га ни зу ју 
по де лу па ке ти ћа 

Као и сва ког де цем бра у ово
вре ме, се о ске ме сне за јед ни це
на сто је да ма кар ма ло улеп -
ша ју де тињ ство нај мла ђим
нара шта ји ма та ко што их, уз
по моћ дру гих ин сти ту ци ја и
при вред ни ка, пред Но ву го ди -
ну об ра ду ју па ке ти ћи ма и орга -
ни зу ју дру же ње с Де да Мра зом
уз јел ке, при ред бе, пре по зна -
тљи  ву му зи ку...

Не ка ме ста су већ оки ће на
но во го ди шњим ру хом, а прет -
пра знич на ат мос фе ра мо ћи ће
да се осе ти озбиљ ни је ка да ве -
се ла деч ја гра ја поч не да се
про ла ма се о ским тр го ви ма.

Деда Мраз и кловнови
Већ у пе так, 21. де цем бра, од

8.30, у но во се љан ском До му кул -
ту ре, око сто се дам де сет ма ли -
ша на из вр ти ћа и пр вог раз ре да
Основ не шко ле „Жар ко Зре ња -
нин” до би ће па ке ти ће ко је је
обез бе ди ла та мо шња Ме сна за -
јед ни ца. Та да ће би ти при ре ђен
и  дво ча сов ни при го дан про -
грам, уз Де да Мра за и клов на.

Тог да на од 10 са ти сли чан
про грам би ће упри ли чен на
пла тоу ис пред омо љич ког До -
ма кул ту ре. За де цу од дво го -
ди шњег уз ра ста до уче ни ка дру -
гог раз ре да ло кал на Ме сна за -
јед ни ца при пре ми ла је пет сто
па ке ти ћа, а по том ће их уве се -
ља ва ти кловн Ша шав ко.

У исто вре ме ће и у До ло ву
ма ли ша ни из та мо шњег вр ти -
ћа до ћи по сво је но во го ди шње
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ДВА МЕ СТА У ЗА ВР ШНИ ЦИ „СУ СРЕ ТА СЕ ЛА
СР БИ ЈЕ” У ЕЛЕ МИ РУ

Но во Се ло и Ја бу ка 
у фи на лу

ИН ТЕ РЕ САНТ НО УРЕ ЂЕ ЊЕ ЗГРА ДЕ ДО ЛО ВАЧ КЕ УСТА НО ВЕ

Ве ли ка ни кра се зи до ве До ма кул ту ре
То ком од ла зе ће го ди не до ло -
вач ки Дом кул ту ре се, по ред
ор га ни за ци је број них до га ђа -
ја, по за ба вио и уре ђе њем ен -
те ри је ра и екс те ри је ра, ко ји
су обо га ће ни те мат ским по -
став ка ма.

Пре ма ре чи ма ди рек то ра те
уста но ве Ми ро сла ва Пр ву ља,
пр ви по ду хват је тра јао од мар -
та до ма ја, а ујед но је и нај ве -
ћи по оби му.

– Реч је о уре ђе њу ход ни ка
До ма кул ту ре са ше сна ест те -
мат ских та бли; на де сет су при -
ка за ни пор тре ти и би о гра фи -
је до а је на срп ског глу ми шта,
а на шест – на ши ве ли ки књи -

жев ни ци. На ред на ак тив ност
од и гра ла се то ком ју на и ју ла,
ка да смо укра си ли зи до ве по -
ред сте пе ни шта, овог пу та опи -
си ма за па же них лич но сти са
свет ске кул тур не и умет нич ке
сце не. По том смо се од ав гу -
ста фо ку си ра ли на из лог на -
ше уста но ве, на ко јем је сва ки
ме сец био по све ћен не ком ко
је у сво јој обла сти оста вио ду -
бок траг. На дру ги део по ста -
вља не су та бле са за ни мљи во -
сти ма из це лог све та – на во ди
Пр вуљ.

Ау тор ка те мат ских та бли и
це ло куп ног кон цеп та уре ђе ња
ход ни ка, зи до ва по ред сте пе -

Чла но ви Удру же ња по вр та ра
Гло гоњ на пра ви ли су вре дан
ис ко рак ко ји ће умно го ме олак -
ша ти њи хов рад на њи ви. Реч
је о на бав ци основ не вер зи је
ди ги тал не ме те о ро ло шке ста -
ни це, ко ја ме ри па ра ме тре по -
пут ко ли чи не па да ви на, тем -
пе ра ту ре и вла жно сти ва зду ха,
као и удар, пра вац и бр зи ну
ве тра.

Ово тех нич ко по ма га ло до -
пре мље но је у не де љу, 16. де -
цем бра, а пла ће но је осам де -
сет хи ља да ди на ра, и то нов -
цем до би је ним на кон кур су
град ског Се кре та ри ја та за по -
љо при вре ду.

Пред сед ник по ме ну тог удру -
же ња по вр та ра, Да на ил Вуч -
ков ски, ка же да су се од лу чи -
ли за до ма ћег про из во ђа ча
„Organic Pack”, пр вен стве но
због це на и мо гућ но сти на -
доград ње.

– Сви по да ци ко је ста ни ца
бу де из ме ри ла, уз по моћ од го -
ва ра ју ће апли ка ци је, би ће у ре -
ал ном вре ме ну пре не ти на мо -
бил ни те ле фон или сајт ко ри -
сни ка. Ин стру мент смо ин ста -

ли ра ли на има њу на шег чла на
Зо ра на Јо ва но ви ћа, чи ја је ба -
шта тик уз ње гов плац, па по -
сто ји ин тер нет ве за, а и он се
до бро раз у ме у елек тро ни ку. У
си сте му ће уско ро би ти око три -

де сет по вр та ра, ко ји ће за не ко -
ли ко да на про ћи обу ку. За сад
ће ста ни цу ко ри сти ти са мо на -
ши чла но ви, а о то ме да ли ће
сви ма би ти до ступ на, од лу чи -
ће мо на го ди шњој скуп шти ни у
фе бру а ру – на во ди Вуч ков ски.

Пре ма ње го вим ре чи ма, у
пла ну је и по ста вља ње ала р ма
на по ме ну ти ин стру мент, ко -
ји ће сиг на ли зи ра ти, ре ци мо,
пад ат мос фер ске тем пе ра ту ре
на ни во ка да тре ба по кри ва ти
усе ве или бр зи ну ве тра ис под
ко је они мо гу да се тре ти ра ју.
На ову ста ни цу мо гу ће је при -
кљу чи ти и сен зо ре за ме ре ње
вла жно сти и тем пе ра ту ре зе -
мље, у њу се мо же уба ци ти и
кар ти ца ко ја би омо гу ћи ла и
пре нос на не ке уда ље не ло ка -
ци је, а у пер спек ти ви би мо -
гла да пра ти и кри тич ну број -
ност ра зних вр ста ин се ка та и
дру гих ште то чи на.

ВРЕ ДАН ТЕХ НО ЛО ШКИ ПО МАК УДРУ ЖЕ ЊА ПО ВР ТА РА

Ди ги тал на ме те о ро ло шка ста ни ца у Гло го њу

ни шта и из ло га До ма кул ту ре,
Ми ља на Ца ран, по зна та је и по
ор га ни за ци ји ху ма ни тар них за -

ба ва и жур ки за омла ди ну, о
че му је ра ни је већ из ве шта ва -
но у на шем ли сту.

да ро ве ис пред згра де Ме сне за -
јед ни це. Ка да по де ла бу де за -
вр ше на, они ће по тра ди ци ји
оби ћи по ме ну ту згра ду, а по -
том ће се упу ти ти у Дом кул -
ту ре, где ће за њих би ти упри -
ли че на при ред ба.

Су тра дан, у су бо ту, 22. де -
цем бра, од 13 до 16 са ти, па ке -
ти ће ће до би ти сва де ца ро ђе -
на од 2012. до 2015. го ди не с
пре би ва ли штем у Стар че ву.
Њих ће на Тр гу нео ли та по ви -
ше го ди шњем оби ча ју са че ка ти
пра во но во го ди шње ша ре ни ло,
ко је ће, као и прет ход них го -
ди на, ор га ни зо ва ти Ме сна за -
јед ни ца, Дом кул ту ре, шко ла и
Од ред из ви ђа ча „На дел”. Тре -
ба ис та ћи да ће спон зо ри би ти
го то во сви тр го вин ски и при -
вред ни су бјек ти из ме ста.

Не што ра ни је истог да на,
од 11 са ти, на Тр гу нео ли та

би ће одр жан но во го ди шњи
базар.

Бројне приредбе
Бре сто вач ка Ме сна за јед ни -

ца ће у не де љу, 23. де цем бра,
од 16 са ти, на пла тоу у цен тру
се ла по де ли ти око три ста па -
ке ти ћа нај мла ђи ма. Као и у
оста лим ме сти ма, они ће по -
кло не до би ти из ру ку оми ље -
ног бе ло бра дог ли ка с да ле ког
се ве ра, а сви ће би ти у оба ве зи
да код се бе има ју по зив ни це.

Тог да на у исто вре ме за ива -
но вач ке ма ли ша не би ће нај пре
из ве де на пред ста ва „За бо рав ни
Де да Мраз” у До му кул ту ре, а
два да на ка сни је на истом ме -
сту, од 14 до 16 са ти, у ор га ни -
за ци ји Ме сне за јед ни це, би ће
упри ли че на до де ла по кло на де -
ци с пре би ва ли штем у Ива но ву.

Уз по моћ при ја те ља, то јест
при вред ни ка ко ји су по мо гли

у ку по ви ни па ке ти ћа, Ме сна
за јед ни ца Ја бу ка та ко ђе је обез -
бе ди ла но во го ди шње да ро ве за
по ла зни ке вр ти ћа. Де да Мраз
ће та ко об ра до ва ти пе де сет пе -
то ро ма ли ша на у сре ду, 26. де -
цем бра, од 10 са ти, у До му кул -
ту ре, уз при ред бу ко ју ће та
уста но ва при ре ди ти.

Гло гоњ ци ће де ли ти па ке ти -
ће у пе так, 28. де цем бра, од 16
са ти, у До му кул ту ре. Ме сна
за јед ни ца ће ор га ни зо ва ти по -
де лу око две ста па ке ти ћа свој
де ци ко ја још ни су кре ну ла у
шко лу. Уз то, би ће из ве де на
но во го ди шња пред ста ва под
на зи вом „Ма ша и ме да у бор -
би про тив ка ри је са”.

Сли чан про грам би ће при -
ре ђен и у Ка ча ре ву, с том
разли ком што до овог тре нут -
ка ни су по зна ти кон крет ни
дета љи.



фак то гра фи је, сва ки текст са -
др жи и си ноп сис, кри ти чар ски
осврт, као и оби ље дру гих по -
да та ка (пр вен стве но о ре цеп -
ци ји фил ма у зе мљи и ино -
стран ству, уче шћу на фе сти ва -
ли ма, на гра да ма, гле да но сти у
би о ско пи ма, али и за ни мљи во -
сти о фил му). Је дан од раз ло га
за што се ова књи га мо же сма -
тра ти је дин стве ном у на шој кул -
ту ри, је сте чи ње ни ца да су у
њој са др жа не и кри ти ке о фил -
мо ви ма о ко ји ма ни је дан кри -
ти чар до са да ни је пи сао.

Иде ја во ди ља при ли ком на -
стан ка књи ге би ла је да се на
јед ном ме сту на ђу тек сто ви о
свим до ма ћим фил мо ви ма но -
вог ми ле ни ју ма, те да се пу -
бли ци и струч ној јав но сти пру -
жи си сте ма ти чан, пре гле дан и
те ме љан увид у до ма ћу про -
дук ци ју у том пе ри о ду.

– Же ле ли смо све да до ку -
мен ту је мо и за бе ле жи мо, јер

смо ви де ли да по сто ји тен ден -
ци ја да се фил мо ви за бо ра вља -
ју, да не ста ју из ко лек тив не
све сти као да ни су по сто ја ли.
То је углав ном слу чај с фил -
мо ви ма ко ји ни су пре те ра но
до бри, али истих слу ча је ва је
би ло и с фил мо ви ма ко ји мо гу
би ти ва жни, јер се, на при мер,
ра ди о јед ном од пр вих фил -
мо ва глу ма ца ко ји ће ка сни је
на пра ви ти ка ри је ру, или су мо -
жда ин те ре сант ни због не ке те -
ме ко ја ће ка сни је би ти раз ра -
ђе на на не ки дру ги на чин –
иста као је Ђор ђе Ба јић.

Го во ре ћи о пу бли ци ко јој је
књи га на ме ње на, Зо ран Јан ко -
вић је ре као да је циљ на гру па
при лич но ши ро ка и ма гло ви та.

– Ми слим да је би ла на ме -
ње на пр во на ма, јер смо се за -
гле да ли у вла сти ти пу пак у по -
тра зи за оним о че му би смо
во ле ли да пи ше мо. Књи га је
та ко ђе на ме ње на они ма ко ји

Иван Кох, 

елек тро ме ха ни чар

КЊИ ГА: Ро ман „Бли за нач ка
три ло ги ја” ма ђар ске спи са -
те љи це Аго те Кри штоф је не -
што пот пу но дру га чи је од
све га што сам про чи тао. То
је ро ман из три де ла. У пр -
вом де лу, под на сло вом „Ве -
ли ка све ска”, упо зна је мо се
с бли зан ци ма Лу ка сом и Кла -
у сом ко ји су ме та фо ра (по -
сле)рат не ра зо ре не Евро пе.
Пр ви део три ло ги је пра ти
њи хо во де тињ ство у не и ме -
но ва ном ме сту и др жа ви, где
их мај ка ра ди си гур но сти по -
ве ра ва ба ки на чу ва ње. Сво -
је вољ но се под вр га ва ју ри го -
ро зним ве жба ма гла до ва ња,
сле пи ла, глу во ће, про сја че -
ња, кра ђе. Бли зан ци „ве жба -
ју” без о се ћај ност и рав но ду -
шност пре ма дру ги ма, али и
са ми би ва ју жр тве стра шних
ши ка ни ра ња. Ка рак тер и суд -
би на де ча ка су вер на сли ка
без ду шног све та где се љу ди
ме ђу соб но ис тре бљу ју. У дру -
гом и тре ћем де лу („До каз”
од но сно „Тре ћа лаж”) пра ти -
мо суд би ну већ од ра слих бли -
за на ца, ко је је жи вот „раз -
дво јио”, али тра у ме из њи -
хо вог де тињ ства и да ље их
пра те. Ово је ау тен ти чан и
не за бо ра ван ро ман. Ком плек -
сан и му чан пор трет о пле -
ме ни то сти и из о па че но сти
људ ског ср ца. При ча ко ја не
да ми ра, муч на бај ка ко ја
оста је у се ћа њу ду го на кон
што сте за кло пи ли књи гу.

ФИЛМ: Овај филм код нас
је пре ве ден као „Ду хо ви у на -
ма” и то је пси хо ло шка дра -
ма са еле мен ти ма хо ро ра ре -
ди те ља Але хан дра Аме на ба -
ра, а у глав ној уло зи је про -
сла вље на Ни кол Кид ман. Ку -
ћа у ко јој се од ви ја ско ро цео
филм, аве тињ ска је и ту роб -
на. Уда ље на од се ла ко је

никад не ви ди мо и веч но оба -
ви је на ма глом, сни мље на је
еле гант ним, раз ву че ним сти -
лом. Грејс (Ни кол К.), не у -
ро тич на мај ка дво је де це ко -
ја су „алер гич на” на све тло,
тру ди се да одр жи огром ну
ку ћи са сво је тро је „сум њи -
вих” слу гу по сле Дру гог свет -
ског ра та. Су пруг јој је на -
вод но по ги нуо у ра ту. Ни кол
Кид ман је са вр ше но при ка -
за ла ка ко Грејс по ку ша ва да
се из бо ри с мај чин ством и
уса мље но шћу, као и њен не -
у ро ти чан пад у лу ди ло. Ис -
пу ни ла је лик истом ту роб -
ном еле ган ци јом ко ју по се -
ду је и ку ћа. Из не над ни обрт
на кра ју фил ма, црн да цр -
њи не мо же би ти, је дан је од
нај бо љих тре ну та ка са вре ме -
ног фил ма.

МУ ЗИ КА: „Ениг ма” је не мач -
ки му зич ки про је кат ко ји су
по кре ну ли Ми хај Кре цу,
Френк Пе тер сон и Да вид Фа -
јер штајн 1990. го ди не. До са -
да је из да ла осам ал бу ма, од
ко јих је нај про да ва ни ји
„MCMXC a.D.”, про дат у ви -
ше од ше сна ест ми ли о на при -
ме ра ка. Ње ни нај ве ћи хи то -
ви су „Sadeness”, „The Voice
of Enigma”, „Mea culpa”. Ово
је му зи ка за опу шта ње и раз -
ми шља ње, иде ал на за осло -
ба ђа ње од стре са.

КУЛТУРА
Петак, 21. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ ФИЛМ СКИХ КРИ ТИ ЧА РА

СРП СКА КИ НЕ МА ТО ГРА ФИ ЈА ЖИ ЛА ВА

Ду хо ви у на ма

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс

Страну припремила 
Мирјана

Марић

РА ДО ВИ НА ПА ПИ РУ

Но во ру хо 
ста рог удру же ња

ПРО ДАЈ НА ИЗ ЛО ЖБА

Об ра дуј те не ко га сли ком
Но во го ди шња про дај на из -
ло жба Удру же ња ли ков них
умет ни ка „Све ти о ник” би ће
одр жа на у га ле ри ји Град ске

би бли о те ке Пан че во у су бо -
ту, 22. де цем бра, у 20 са ти.

Из ло жба је про дај ног ка -
рак те ра.

Му зич ки део фе сти ва ла
„Green Days” одр жан је у су -
бо ту, 15. де цем бра, у дво ра ни
„Апо ло” До ма омла ди не. Пан -
че вач ка пу бли ка има ла је при -
ли ку да слу ша Де ја на Цу ки ћа
и „Спо ри ри там бенд”, као и
мла ди пан че вач ки са став 
„Су пер его”.

Иа ко је Де јан Цу кић че сто
гост у на шем гра ду, овај ха ри -
зма тич ни му зи чар још јед ном
је до ка зао да је, по ред из во ђе -
ња пе са ма, бит на и енер ги ја
ко ја се раз ме њу је на кон цер -
ти ма. При сут ни су углас пева -

ли, игра ли и вид но ужи ва ли у
сви р ци. Бенд је сви рао нај ве -
ће хи то ве ко ји су обе ле жи ли
ње го ву ка ри је ру: „А шта да ра -
дим”, „Ју ли ја”, „Стра нац у Бе -
о гра ду”, „До ла зи ти хо”, „Као
лет ње ки ше”, „Фан та сти чан
дан”...

Де јан Цу кић је ис ко ри стио
при ли ку да на ја ви и но ви ал -
бум, ко ји ће би ти об ја вљен по -
чет ком на ред не го ди не, че му
се пу бли ка ве о ма об ра до ва ла.

По хвал на је ини ци ја ти ва ор -
га ни за то ра да ула зни ца за овај
кон церт бу ду пла стич не фла -

ше или ли мен ке, јер су на тај
на чин по се ти о ци фе сти ва ла по -

др жа ли ак ци ју при ку пља ња ре -
ци кла жног ма те ри ја ла.

ФЕ СТИ ВАЛ „GREEN DAYS”

Му зи ком за очу ва ње пла не те

Му зи ка

Че твр так, 20. де цем бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
кон церт Ву ка ши на Го го ша на кла ри не ту.
Пе так, 21. де цем бар, 18 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан -
дур”: но во го ди шњи кон церт нај мла ђих уче ни ка.
Пе так, 21. де цем бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
но во го ди шњи кон церт „Ве чи те ме ло ди је” Там бу ра шког ор -
ке стра Пан че ва.
Су бо та, 22. де цем бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
но во го ди шњи кон церт хо ра „Во кал кидс” с го сти ма.
Не де ља, 23. де цем бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
му зич ка пред ста ва и кон церт са ста ва „Shira U’tfila”.
Сре да, 26. де цем бар, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че
сал се.
Че твр так, 27. де цем бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
но во го ди шњи кон церт.
Че твр так, 27. де цем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма
омла ди не: му зич ко ве че „На ран Џе мо ва ње New Year Edi-
tion”.

Из ло жбе

Че твр так, 20. де цем бар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра:
ху ма ни тар на из ло жба сли ка Еми ла Сфе ре под на зи вом
„Хи лан дар”.
Пе так, 21. де цем бар, 19.30, Све ча на са ла На род ног му зе ја:
из ло жба „Ру си у Пан че ву – жи вот и на сле ђе” ау то ра Све -
тла не Ме сиц ки, Ди ми три ја Јо ва но ва и Гор да не Сто ја нов. 
По не де љак, 24. де цем бар, 18 са ти, га ле ри ја До ма омла ди -
не: из ло жба укра са „У су срет но вој го ди ни”.

Те мат ски про грам

Че твр так, 20. де цем бар, 19.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: књи жев но ве че Иго ра Ма ро је ви ћа.

У фо а јеу Кул тур ног цен тра Пан -
че ва у сре ду, 12. де цем бра, отво -
ре на је из ло жба ра до ва чла но -
ва Удру же ња ли ков них умет -
ни ка Пан че во.

Том при ли ком ра до ве на па -
пи ру је пред ста ви ло два де сет
де вет умет ни ка ко ји жи ве и ра -
де на те ри то ри ји гра да Пан че -
ва. Од ка да је удру же ње осно -
ва но, пред се да вао му је сли -

кар Че до мир Ке сић, а од пре

го ди ну да на пред сед ник je до -

са да шњи члан Удру же ња Ђерђ

Ереш.

О на стан ку и раз во ју Удру -

же ња го во рио је Ке сић, ко ји је

из ра зио на ду да ће се удру же -

ње у бу дућ но сти раз ви ја ти, оку -

пља ти умет ни ке и пра ви ти ква -

ли тет не из ло жбе.

Сте фан Јо вић, ви о ли ни ста из
Пан че ва, от пу то вао је у Ки ну,
где ће уче ство ва ти на тур не ји
ко ја ће тра ја ти од 17. де цем -
бра до 31. ја ну а ра. Он ће на -
сту па ти у окви ру ор ке стра ко -
ји чи ни пе де сет пет му зи ча ра
из Ср би је, Бо сне, Не мач ке, Ита -
ли је, Хо лан ди је, с Но вог Зе -
лан да и из дру гих зе ма ља. Ор -
ке стар во ди Ми ха ел Вор нху -
сен, а тур не ју ор га ни зу је Фил -
хар мо ни ја из Бо на.

Пр ви на ли сти гра до ва у ко -
ји ма ће на сту па ти је Пе кинг, а
за тим ће би ти одр жа но још
два де сет осам кон це ра та. Нај -

ве ћи ак це нат се ста вља на кон -
церт ко ји ће би ти из ве ден у
Шан га ју 26. ја ну а ра.

Сте фан Јо вић је за вр шио Му -
зич ку шко лу у Пан че ву, а тре -
нут но је на че твр тој го ди ни
Уни вер зи те та „Сло бо мир П” у
Би је љи ни, у кла си про фе со ра
Вла ди ми ра Мар ко ви ћа, на чи -
ју пре по ру ку је и по стао део
овог ве ли ког ор ке стра.

ТУР НЕ ЈА ПО КИ НИ

Пан че вац део 
ве ли ког ор ке стра

У Све ча ној са ли На род ног му -
зе ја Пан че во у пе так, 21. де -
цем бра, у 19.30, би ће отво ре на
из ло жба „Ру си у Пан че ву – жи -
вот и на сле ђе” ау то ра Све тла -
не Ме сиц ки, Ди ми три ја Јо ва -
но ва и Гор да не Сто ја нов.

По ред де ла из ли ков не зби -
р ке Му зе ја, лич них пред ме та

по ро ди ца ру ских еми гра на та
и из по ро дич них ко лек ци ја,
за хва љу ју ћи по др шци Ми ни -
стар ства кул ту ре и ин фор ми -
са ња Ре пу бли ке Ср би је, би ће
из ло же не кон зер ви ра не и ре -
ста у ри са не ико не из Хра ма
Пре о бра же ња го спод њег у
Пан че ву.

У НАРОДНОМ МУ ЗЕ ЈУ

Ру си у Пан че ву

У во ди чу за сту пље на
две ста два де сет 
че ти ри фил ма

Књи га „Кри тич ки во дич кроз
срп ски филм 2000–2017” у из -
да њу Филм ског цен тра Ср би је,
ау то ра Ђор ђа Ба ји ћа, Зо ра на
Јан ко ви ћа и Ива на Ве ли са вље -
ви ћа, пред ста вље на је у пе так,
14. де цем бра, у Га ле ри ји Ми -
ло ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа, у
ор га ни за ци ји Кул тур ног цен -
тра Пан че ва.

Књи га са др жи кри тич ке тек -
сто ве о свим срп ским ду го ме -
тра жним игра ним фил мо ви ма
при ка за ним у ре дов ној би о -
скоп ској ди стри бу ци ји или на
фе сти ва ли ма у пе ри о ду од 2000.
до 2017. го ди не.

– Ова књи га је за и ста плод
јед не ве ли ке љу ба ви пре ма срп -
ском фил му. Во ли мо до ма ћи
филм и за и ста смо ве за ни за
ње га, та ко да је ова књи га на -
ста ла нај пре из тог по ри ва, без
об зи ра на то да ли се ра ди о
до бр ом или ло шем фил му. Иа -
ко смо о не ким фил мо ви ма пи -
са ли ра ни је, за рад на „Кри -
тич ком во ди чу” пи са ли смо све
из по чет ка, што зна чи да ни -
смо ре мик со ва ли и по ту ра ли
ста ре тек сто ве но вим уви ди ма
– ре као је Зо ран Јан ко вић.

У глав ном де лу књи ге „Кри -
тич ки во дич кроз срп ски филм
2000–2017” на шла су се две ста
два де сет че ти ри тек ста о исто
то ли ко ду го ме тра жних игра них
фил мо ва, као и два тек ста о два
ду го ме тра жна ани ми ра на фил -
ма. По ред тех нич ких де та ља и

пи шу о фил му, по себ но смо
ци ља ли мла ђе ге не ра ци је сту -
де на та Фа кул те та драм ских
умет но сти – до дао је Јан ко вић.

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

Из ве сна до за ен ту зи ја зма за
фил мо ве ко ји су обе ле жи ли ову
го ди ну ин спи ри са ла је ау то ре
„Кри тич ког во ди ча кроз срп -
ски филм 2000–2017” да при -
пре ме и ен гле ско из да ње књи -
ге, у ко јем ће се на ћи тек сто ви
о че тр де сет пет нај бо љих фил -
мо ва по из бо ру ау то ра, а об у -
хва ти ће и фил мо ве ко ји су обе -
ле жи ли 2018. го ди ну. Оно ће
би ти об ја вље но по чет ком на -
ред не го ди не.



АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ПЕЖ0 107, тек регистро-

ван, четири нове гуме,

3.800 евра. 060/146-44-

04. (270559)

ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9

ДТИ, регистрован, гара-

жиран, власник, повољ-

но. 063/345-837.

(270941)

НА ПРОДАЈУ голф кара-

ван, година производње

1998, и шкода фелиција,

година производње 1997.

може замена. 063/880-

64-42 (271004)

РЕНО клио 2009, 1.5

ДЦИ, регистрован, вели-

ки сервис, перфектан.

062/186-36-08. (

(270664)

ПРОДАЈЕМ четири алу-

минијумске фелне, 5 ру-

па, четири половне зим-

ске гуме. 064/131-59-56.

((271037)

ПЕЖО 206, 1.4, 2001,

бензин, 5 В, металик сив,

одличан. 064/142-55-93.

(271047)

ЈУГО 55, 2005, истекла

регистрација, 270 евра,

ТВ половни. 375-572,

066/348-975. (270986)

КОРСА Б, 1997. годиште,

5 В, 1.2, бензин, нове гу-

ме. 064/240-67-56.

(271055)

ДАЧИЈА логан 1.4, 2009,

пик-ап, атестиран плин.

064/587-50-24. (271059)

ЈУГО 55, 2003, децембар,

атестиран плин. 064/587-

50-24. (271059)

ГОЛФ 4, 1.4, 2001, де-

цембар, петора врата,

фул опрема, на име.

064/587-50-24. (271059)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,

петора врата, фул опре-

ма, у првој боји, 190.000

км. 064/587-50-24.

(271059)

МЕРЦЕДЕС вито теретни,

1.400 евра, фиксно.

063/111-12-54. (СМС)

ПУНТО 1.2 8 В, 2001. де-

цембар, петора врата,

сва опрема. 064/587-50-

24. (271059)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, 90 до

1.000 евра. 064/230-52-

21, 063/892-08-25.

(271088)

ПРОДАЈЕМ укњижену га-
ражу на Котежу 2, на ул-
гу код Пиваре. 063/354-
221. (271009)

ПРОДАЈЕМ ЛЦД телеви-
зоре 32 инча, филипс, 80
евра. 064/126-78-13.
(270769)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

Петак, 21. децембар 2018. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 13

СЕРВИС телевизора, ди-

гиталних пријемника, да-

љинских, монитора.

„Плус”, Д. Туцовића 28.

353-463, 063/877-38-21.

(271015)

ЛЦД телевизори из увоза,

повољно. Могућност до-

говора. 064/564-14-14.

(270849)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,

16 мм, дијапозитиве и све

врсте видео-касета квали-

тетно преснимавам на

дигиталне медије.

063/288-278, 013/343-

563. (4795)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-

дер, замрзивач и половни

делови од веш-машина.

Тел. 013/252-05-10,

063/703-76-07. (270963)

НОВИЈИ шпорет плин-

струја, замрзивач санду-

чар 310 литара, мања

веш-машина, фрижидер,

судо-машина, угаона гар-

нитура, ципеларник,

брачни душек, комоде,

столице, грејалица. Тел.

063/861-82-66. (271033)

ПРОДЈЕМ судоперу и

остале кухињске елемен-

те, судопера, 3.000 нова.

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

(27042)

ПРОДАЈЕМ грталицу мо-

торну. 064/354-69-76.

(270943)

МЕСНАТИ прасићи, сви-

ње, могућност клања и

печења. 060/037-11-96.

(270827)

СВИЊСКЕ полутке, пра-

сад, јагње, могућност

клања, кућне доставе, ча-

мац. 065/614-74-40.

(270582)

ПРОДАЈЕМ бутик se cond

hand комплетно опре-

мљен, разрађен, Ослобо-

ђења 10-а. 062/279-91-

98. (270734)

ПРАСИЋИ и јагањци на

продају, вршим печење

на дрва-ражањ. Повољно.

064/997-79-09. (269135)

ПРОДАЈЕМ машину за

израду папирних џакова,

купци и обука обезбеђе-

ни. 064/424-95-10.

(270166)

ПРОДАЈЕМ стару циглу,

цреп и грађу. 064/648-24-

51. (270373)

НА ПРОДАЈУ свињске по-

лутке. 013/632-145,

060/500-30-91. (270425)

МЕСНАТИ прасићи од 18

до 30 кг, Петефијева 113.

Тел. 323-123. (270878)

ПРОДАЈЕМ свињу од 150

до 180 кг. 063/865-80-49.

(2708900)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, повољно.

066/900-79-04. л(270889)

ПРОДАЈЕМ кожну гарни-

туру у одличном стању,

позови на 064/144-37-33,

да видиш слику гарниту-

ре. (270884)

ПРОДАЈЕМ свежу телети-

ну, цена 10 евра/кило-

грам. 063/879-03-55.

(270894)

КЛИК-КЛАК лежајеви,

нови од 12.900, избор ме-

бла по жељи.060/600-14-

52. (271030) 

РАСПРОДАЈА новог на-

мештаја. Столице од

1.600, столови од 4.500.

060/600-14-52. (271030) 

НА ПРОДАЈУ свиња око

200 кг, 160 динара и ја-

рац око 80 кг, 100 евра.

Тел. 065/961-92-14.

(270969)

ПРОДАЈЕМ дебелу свињу.

062/197-75-27. (270973)

ДИМЉЕЊЕ меса, слани-

не и месних прерађевина.

063/179-01-78. (270985)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи, 3 кв

и 2.5 кв. Тел. 013/354-

555, 064/482-47-71.

(270976)

ПРОДАЈЕМ домаћу коба-

сицу димљену и суву.

063/179-01-78. (270985)

НА ПРОДАЈУ преостала

дрва, огрев свих врста,

исечене, исцепана или у

комаду. Бесплатан пре-

воз. 064/287-26-00.

(271007)

ИСЕЧЕНА и исцепана др-

ва багрем на продају.

061/626-15-00. (271006)

ПРОДАЈА и сеча огревног

дрвета, буква, агрем и

цер. 064/271-59-93.

(271006)

ПРОДАЈЕМ половну ТА

пећ, 3.5 кв, марка елинд.

064/914-21-55. 

ПРОДАЈЕМ преостало бу-

ково дрво, пећ на дрва и

угаљ. 061/660-80-44.

013/366-474. (271067)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи (2,3, 4 и 6 квм),

достава, монтажа, гаран-

ција. 063/705-18-18, 335-

930, 335-974. (271066)
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КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
ПРАЗНИЧНО РАДНО ВРЕМЕ

БЛАГАЈНЕ

Понедељак,

31. децембар, од 8 до 13 сати.

Уторак и среда,

1. и 2. јануар – нерадни дани.

Четвртак и петак,

3. и 4. јануар, од 8 до 13 сати.

Понедељак,

7. јануар – нерадни дан.

Уторак, 8. јануар, од 8 до 18 сати.

ПРОДАЈЕМ комлетно ре-

монтоване ТА пећи свих

кв, достава, монтажа, га-

ранција, повољно.

061/641-30-36. (271073)

ПРОДАЈЕМ инкубатор од

3.000 јаја, полу-аутомат,

у одличном стању. Тел.

013/343-019, 063/820-91-

18. (271090)

НА ПРОДАЈУ: крека весо,

краљица пећи, кревети,

угаони орман, кожни ка-

набе, фрижидер, шпорет,

веш-машина, „бошњачки”

намештај, ТА пећ, витри-

на за ТВ, мојца фотеље,

ормани, кухињски радни

део, фотеља. 064/155-38-

13. (271096)

ТОВНЕ ћурке на продају

од 6 до 12 кг. Тел.

013/405-527, 064/111-42-

36. (271097)

ПРАСИЋИ, јагњад, бали-

рана детелина на прода-

ју. Мића, 064/303-28-68.

(271101)

КУПУЈЕМ електронски от-

пад, фрижидере, шпоре-

те, машине, телевизоре,

повољно, долазим.

061/224-48-09. (4795)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, сатове, новац,

пенкала. Тел. 013/313-

458, 063/199-60-36,

064/481-14-77. (270949)

КУПУЈЕМ перје, старе са-

тове, стари новац, стри-

пове, фигуре, слике, ста-

ринско покућство.

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

335-974. (271066)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-

правност није битна.

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

(271066)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, плинске боце, ТА

пећи, старо гвожђе, пер-

је, бакар, месинг.

066/900-79-04. (270889)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-

шине, фрижидере, замр-

зиваче, акумулаторе, ка-

блове и остали метални

отпад. 060/521-93-40.

(270925) 

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правне и неисправне.
063/898-00-82. (271067)

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи.
062/148-49-94. (271067)

КУПУЈЕМ старе: сатове,

новац, пенкала, књиге,

разгледнице, ситне анти-

квитете. 013/233-35-01,

064/265-82-98. (271062)

ПРОДАЈЕМ плац у Соко-

бањи, дозвољена градња,

вода, телефон, струја.

062/272-801. (270053)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ку-

ћу у Иванову, 29. новем-

бра бр. 80. 062/415-359.

(267511)

КУЋА, укњижена, помоћ-

не просторије плац 12

ари, усељиво. Старчево,

065/262-40-30. (270718)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-

мље у Качареву. Тел.

013/601-281. (270779)

КУЋА, нова Миса, 210

квм, на 2,3 ара плаца,

укњижена, 56.000 евра.

Власник. 063/826-97-09.

(270549)

ЗЛАТИБОР, апартман,

нов, одмах усељив, пре-

лепа локација, Владими-

ровац, 15 ари, 40 квм,

10.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (4793)

ЗЛАТИБОР, продајем/ме-

њам кућу на Златибору за

кућу/стан у Панчеву.

069/158-63-76. (270797)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 95

квм, подрум, гаража, шу-

па (огрев), 3 ара.

064/407-73-77, 063/850-

97-19. (и)

НА ПРОДАЈУ кућа у Ско-

реновцу. 064/366-92-92,

063/803-53-31. (270740)

ПОВОЉНО на продају

плац 8 ари, код пијаце,

ограђен. 064/223-83-50.

(270744)

КУЋА, Цара Душана, но-

вије градње, спратна,

66.00 евра. 060/091-91-

92. (270673)

ДВОСПРАТНА кућа у Ка-

чареву, 250 квм, одлична

локација. 062/865-20-39.

(270887)

ПРОДАЈЕМ њиву од три

ланца за 7.000 евра, мра-

морачки атар. 064/174-

89-94. (270921)

ПРИЗЕМЉЕ куће, 2 ста-

на, хитно, Стрелиште, са-

мо 26.067), „Милка М”,

063/744-28-66. (4793)

КУЋЕ, Горњи град, ПР, I,

ПК, ова, 8-93 ара, хитно;

Стрелиште, ПР + спрат,

хитно. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (4793)

ДЕО куће, посебан улаз и

двориште, 68 квм, 13.000

евра, Миса, Козарачка.

Тел. 063/804-07-85.

(269965)

КУЋА 100 квм, реновира-

на + 3 ара, 1/1, 25.000

евра. Козарачка 10. Тел.

063/804-07-85. (269965)

МОНТАЖНА кућа 70 квм,

нова, усељива, 17.000

евра, 1/1, Козарачка 10-

ц. Тел. 063/804-07-85.

(269965)

ПРОДАЈЕМ кућу 55 квм,

или мењам за стан са по-

моћним објектима, стара

Миса, повољно.

064/20967-54. (270950)

ПРОДАЈЕМ кућу, Војло-

вица, 15 ари, легализова-

но, један власник.

013/233-21-30, 063/162-

50-00. (2709649

ПРОДАЈЕМ плац 15,5 ари

на Баваништанском путу,

повољно. 062/885-41-07.

/270102)

ПОЧЕТАК Кудељарца,

120 квм, 2.3 ара, све сре-

ђено, 50.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(271012)

ХИТНО, Спољностарче-

вачка, швапска к ућа,

улични стан, 1/1, 90 квм,

повољно за посао,

21.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (271012)

ШИРИ ЦЕНТАР, само-

стојећа, 500 квм, 10 ари,

за бизнис, 140.000.

(398), „Кров”, 060/683-

10-64. (271012)

КАЧАРЕВО, новија кућа,

два етаже, може замена

за стан. (188), „Una Dal -

li”, 064/255-87-50.

(270960)

МИСА, три етаже, 220,

68.000, Ново Село, нова

кућа, 200, 50.000. (338),

„Јанковић”, 348-025.

(271049)

УЖИ центар, 306 квм,

нова кућа, 5 ари,

136.000. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(271057)

ШИРИ ЦЕНТАР, 120 квм,

3 ара, 70.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-

83. (271057)

КАЧАРЕВО, кућа на про-

дају 100 квм на 11 ари

плаца, усељива. 064/172-

86-12. (271098)

ТРИ ХЕКТАРА уз асвалт,

северна зона. 066/354-

791. (271074)

АГЕНЦИЈА „Тесла не-

кретнине” . (238),

064/668-89-15. (271081)

ЈАБУКА, двособна, 64

квм, 4 ара плаца, чврста

градња, 20.000. (677),

„Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (271078)

НОВА МИСА, код надво-

жњака, 70 квм, 5 ари ,

37.000, договор. (677),

„Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (271078)

БЛИЗУ ЦЕНТРА, кућа на

3.5 ара, 50.000; Горњи

град на 5 ари, 50.000.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(271101)

ПЛАЦ на старом Тамишу

продајем, 1/1, 5,25 ари.

063/374-668. (270891)

КУЋА за рушење, Цара

Душана 73, 8 ари,

51.000. 063/820-53-34.

(270142)

КАРАЂОРЂЕВА улица,

кућа на 4 ара, 68.000,

кућа на 6.8 ари, за руше-

ње, 66.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (271101)

КУПУЈЕМ старију кућу у

центру. Пожељно у Ули-

ци Максима Горког.

064/668-97-86. (270077)

КУПУЈЕМ кућу у Качаре-

ву. 064/369-47-02.

(270883)

ЦЕНТАР, новоградња, 47

квм, II спрат, лифт, пар-

кинг, гаража, 14 квм, гас,

укњижен, власник.

063/449-798. (270604)

ЈЕДНОСОБАН стан, I

спрат, Марка Кулића 32,

са намештајем, 13.000.

063/804-07-85. 

СТАН, први спрат, 98

квм, укњижен, сређен +

гаража + велики подрум.

064/422-42-63. (269681)
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У САМАЧКОМ продајем

намештену гарсоњеру, IV

спрат, 18 квм. 065/353-

07-57. (270045)

ДВОИПОСОБНИ, 64 квм,

строги центар. 063/172-

50-19. (270394)

КОТЕЖ 2, двоипособан,

59 квм, I спрат, тераса,

ЦГ, укњижен, комплетно

сређен, намештен,

41.500, власник. 064/182-

42-00. (270791)

КОТЕЖ 2, четворособан,

трећи спрат, 92 квм, сун-

чана страна, 62.500.

063/856-74-02. (270675)

ИЗДАЈЕ једоипособан

стан, намештен, ТА, цен-

тар, обавезан депозит.

061/131-79-04. (271034)

НАМЕШТЕН једнособан

стан, близу центра, греја-

ње, КТВ, интернет, изда-

јем. 061/204-76-26.

(270948)

ПРОДАЈЕМ станове у

Светозара Милетића 5 и

Војводе Радомира Путни-

ка 22/1. Контакт: Марија-

на, 063/693-944. (ф)

СОДАРА, 47 квм, двосо-

бан, I, 30.000; центар, 32

квм, 14.000. (324), „Ме-

диа”, 315-703, 064/223-

99-20. (270984)

КОТЕЖ, 57 квм, двосо-

бан, 28.000; 65 квм, двои-

пособан, III, 42.000.

(324), „Медиа”, 315-703,

064/223-99-20. (270984)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,

V спрат, лифт, 52.000.

(188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (270960)

АГЕНЦИЈА „Дива”, Жар-

ка Зрењанина 14, купује

једнособан и двособан

стан у згради, за позна-

тог купца. 345-534,

064/246-05-71. (270965)

СТРЕЛИШТЕ, 103 квм,

трособан, 42.000; 52

квм, двособан, сређен,

34.000. (324), „Медиа”,

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

(270984)

НОВА МИСА, трособан,

сређен, II, ЦГ, 35.000.

(188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (270960)

НОВА МИСА, одличан

једноипособан, 44 квм +

Т, II, ТА, 25.000. (049),

„Мустанг”, 069/226-66-

58 (271021)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-

форан стан на дужи пе-

риод. Тел. 065/643-69-

11, 013/235-37-00.

(270997)

КОТЕЖ 1, леп двособан,

62 квм, III, ЦГ, 37.000.

(188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (270960)

СОДАРА, 64 квм, две те-

расе, 35.000 евра; двосо-

бан, I спрат, ЦГ, 34.000

евра, договор. „Дива”,

345-534, 064/246-05-71.

(270965)

КОТЕЖ 2, 52 квм, двосо-

ба, 31.000; 64 квм, двои-

пособан, реновиран,

45.500. „Гоца”, 063/899-

77-00. (270977)

ТЕСЛА, 40 квм, мањи

двособан, 21.000; 61

квм, двоипособан,

36.000. „Гоца”, 063/899-

77-00. (270977)

ПОВОЉНО трособан, 78

квм + 12 квм тераса, ку-

хиња, усељив одмах, Ми-

са. . „Дива”, 345-534,

064/246-05-71. (270965)

НОВА МИСА, двоипосо-

бан, 88 квм, III, 28.000.

(188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (270960)
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СТАНОВИ

ПОНУДА
ПРАЗНИЧНО РАДНО ВРЕМЕ

БЛАГАЈНЕ

Понедељак,

31. децембар, од 8 до 13 сати.

Уторак и среда,

1. и 2. јануар – нерадни дани.

Четвртак и петак,

3. и 4. јануар, од 8 до 13 сати.

Понедељак,

7. јануар – нерадни дан.

Уторак, 8. јануар, од 8 до 18 сати.

КОТЕЖ 2, двособан, 57

квм + 6 квм тераса, по-

вољно. . „Дива”, 345-534,

064/246-05-71. (270965)

СОДАРА, двособан, III,

лифт, ЦГ, 53 квм. 31.000,

договор. (353), „Преми-

ер”, 352-489, 063/800-44-

30. (270148)

ЦЕНТАР, 58 квм, двоипо-

собан, 45.000. „Гоца”,

063/899-77-00. (270977)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,

леп распоред 68 квм, III,

ЦГ, 40.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/494-898. (271020)

ЦЕНТАР, 2.0. 55, ЕГ,

30.000, улично, 34, гас,

15.000. (338), „Јанковић”,

348-025. (271049)

НОВА МИСА, једноипо-

собан, II, 46 квм, TA,

19.000. (353), „Премиер”,

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

(270148)

ВОЈНЕ ЗГРАДЕ, троипо-

собан, 83 квм, ЦГ, VI,

52.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (271052)

ТРОСОБАН стан на Те-

сли, ЦГ, IV спрат.

013/331-079. (270497)

СТРОГИ центар, мањи

двособан, 45 квм, VI, ЦГ,

сређен, 37.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (271020)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, VII,

претворен у двоипособан,

лифт, 32.600. „Трем

01”,063/836-23-83.

(271052)

СОДАРА, 56 квм, двосо-

бан, 31000; 73 квм, тро-

собан, 37.000. „Гоца”,

063/899-77-00. (270977)

ЦЕНТАР, ненамештен

двособан стан, грејање.

Тел. 064/354-69-01.

(271010)

ЦЕНТАР, 38 квм, двори-

шни, леп, 18.000, мањи

двособан, сређен. „Гоца”,

063/899-77-00. (270977)

ЦЕНТАР ШИРИ, нов 143

квм, дуплекс, 580 евра +

ПДВ. „Гоца”, 063/899-77-

00. (270977)

КОТЕЖ 2, двоипособан,

65 квм, III, ЦГ, одличан,

42.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(271020)

МИСА, мањи двособан,

50 вм, I, TA, 25.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (271020)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

54 квм, IV, ЦГ 28.500.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (271020)

ТЕСЛА, 58 квм ЦГ,

37.000, договор. (242),

„Кварт”, 064/125-62-67,

346-392. (271011)

СОДАРА, двособан, II,

две терасе, TA, 30.000,

договор. (353), „Преми-

ер”, 352-489, 063/800-44-

30. (270148)

КОТЕЖ 1, 49 квм, ЦГ, по-

вољно, 22.000, договор.

(242), „Кварт”, 064/125-

62-67, 346-392. (271011)

КОТЕЖ 2, 67 квм, V,

40.000, договор. (242),

„Кварт”, 064/125-62-67,

346-392. (271011)

СОДАРА, I, 47 квм, ЦГ,

30.000, договор. (242),

„Кварт”, 064/125-62-67,

346-392. (271011)

КОТЕЖ 2, четворособан,

III, 91 квм, ЦГ, 60.000.

(353), „Премиер”, 352-

489, 063/800-44-30.

(270148)

МАРГИТА, једнособан, II,

32 квм, тераса, гас,

25.000. (353), „Премиер”,

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

(270148)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, I,

28 квм, ЦГ, 20.500. (353),

„Премиер”, 352-489,

063/800-44-30. (270148)

ЦЕНТАР, 3.0, 76, 42.000;

гарсоњера, 24, 19.500.

(338), „Јанковић”, 348-

025. (271049)

УЖИ центар, 39, ТА,

улични, усељив, 14.000.

„Трем 01”, 063/836-23-

83. (271052)

ТЕСЛА, једнособан, 43

квм, III, 28.000. (238),

„Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (270824)

КОТЕЖ 1, двособан, 49

квм, IV, 22.000. (238),

„Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (270824)

TЕСЛА, двособан, III, ЦГ,

35.000. (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-

15. (270824)

СТРОГИ центар, тросо-

бан, сређен, III, лифт, ЦГ;

74.000. (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-

15. (270824)

СТРЕЛИШТЕ, 30 квм, ре-

новиран, ВПР, ЦГ, нов

намештај, 21.000. (677),

„Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (271078)

СОДАРА, војне зграде,

двоипособан, надоград-

ња, нов, 48.000. (677),

„Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (271078)

ТЕСЛА, трособан, 67 квм,

други спрат, ТА грејање,

32.500, договор. (677),

„Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (271078)

ЦЕНТАР Стрелишта,

ктрособан, 78 квм, трећи

спрат, 44.000. (677), „Ни-

шић”, 362-027, 064/206-

55-74. (271078)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-

бан, 57 квм, први спрат,

ЦГ, 30.500. (677), „Ни-

шић”, 362-027, 064/206-

55-74. (271078)

КОТЕЖ 1, двособан, 57

квм, први спрат, Радова

зграда, 35.000. (677),

„Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (271078)

ТРОСОБАН, Миса, II, 74,

31.000; једноипособан,

Маргита, I, тераса,

28.000, гаража. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (4793)

ДВОИПОСОБАН, шири

центар, приземље, старо-

градња, само 25.500,

Маргита, ПР, нов, 64

квм, укњижен. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (4793)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

II, ЦГ; комплетно рено-

виран, 34.000; двособан,

V, ЦГ, уредан, изворно ,

28.000; већа гарсоњера,

18.000. „Лајф”, 061/662-

91-48. (271101)

ГАРСОЊЕРЕ, Самачки,

сређена, хитно, Тесла, I,

прелепа, договор. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66.  (4793)

ЈЕДНОСОБНИ, Тип Стан-

ко, I, 16.500; Миса, I, 35,

19.500. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (4793)

ПРОДАЈЕМ двособан

стан у качареву, укњи-

жен, помоћни објекти,

повољно. 062/163-37-26.

(271093)

ЦЕНТАР, нов двособан,

52 квм и трособан, 95

квм, II, ЕГ, близу центра,

одличан дворишни

18.000. „Лајф”, 061/662-

91-48. (271101)

МИСА, дуплекс, 42 квм,

21.000; Тесла, I, 36, сре-

ђен, 29.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(4793)

ТЕСЛА, двоипособан, IV,

ТА, 28.000; трособан, ЦГ,

IV, 50.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (271101)

СОДАРА, двособан, леп,

ТА, IV, 30.000; трособан,

ТА, III и троипособан,

одличан распоред, VI,

ЦГ, 52.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (271101)

ДВОИПОСОБНИ, 64 квм,

строги центар. 063/172-

50-19. (270394)

АГЕНЦИЈИ „Кров” хитно

потребни станови, пр-

венствено центар, Сода-

ра, Стрелиште. 060/551-

64-50.(271012)

КУПУЈЕМО станове, куће

на свим локацијама, брза

исплата. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(271053)

АГЕНЦИЈИ „Тесла не-

кретнине”, (238),

064/668-89-15, тражи

станове на добрим лока-

цијама, брза исплата.

(271081)

КУПУЈЕМ једноипособан

стан на Котежу 1, за по-

знатог купца, исплата од-

мах. Агенција „Тесла не-

кретнине”, (238),

064/668-89-15. (271081)

КУПУЈЕМ стан једноипо-

собан на Котежу 1 или 2.

Јелена, 064/904-50-80.

(271081)



ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА  

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА УРЕЕ  
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА   
Цена: 90 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УРИНА
(физичко-хемијски преглед урина)

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара,  fPSA - цена: 800 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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ЛОКАЛИ

СТАНОВИ
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ПОСАО

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан-
двособан стан за ренови-
рање, исплата одмах.
064/206-55-74, 013/362-
027. (271078)

ИЗДАЈЕМ мањи нов ком-
плетно намештен стан у
центру на дуже. 064/440-
56- 05 

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Содари, делимично
намештен, трећи спрат.
063/217-151. (270223)

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, централно греја-
ње, намештен. 063/831-
11-83. (270886)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради, без
грејања, Содара.
013/344-167, 064/950-23-
40. (270892)

ИЗДАЈЕМ леп нов комфо-
ран стан. 065/300-31-30.
(271092)

ИЗДАЈЕМ мањи једносо-
бан стан, ненамештен,
Тесла. Тел. 251-57-39.
(270899)

ДВОРИШНИ стан, наме-
штен, центар, женској
особи, 100 евра са греја-
њем. 065/520-53-00.
(271070)

ПОТРЕБАН мањи наме-
штен стан на Котежу 1
или Тесли. 063/354-482.
(271081)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан. 063/777-27-
08, 013/355-575.
(271086)

СТАН, нова Миса, 60
квм, полунамештен, гре-
јање на струју, на дуже,
120 евра. 063/756-15-82.
(271100)

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

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,
код Аутобуске станице.
352-105. (271028)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске ста-
нице. 063/278-421.
/270961)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
311 квм. Тел. 064/823-62-
31. (271019)

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм и
канцеларијски простор.
„Звезда”, Стевана Шу-
пљикца 88. 063/278-250.
(270966)

ИЗДАЈЕМ локале 15 и 30
квм, Војводе Путника 29.
063/278-250. (270966)

ЛОКАЛ, Карађорђева 70
квм, хитна продаја,
55.000 евра. „Гоца”,
063/899-77-00. (270977)

ЛОКАЛ, 40 квм, ТЦ Змај
Јовина, први до Његоше-
ве. 063/201-366. (270982)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
150 квм, екстра сређен.
063/389-972. (271072)

ЦЕНТАР, приземље, ло-
кал нов, Куткова зграда,
хитно. „Милка некретни-
не”, 063/774-28-66.
(4795)

ИЗДАЈЕМ локал 21 квм,
центар, приземље, зграда
у Карађорђевој. 064/886-
75-23. (271087)

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

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

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требан возач. 063/820-
87-61. (270512)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за паковање и ди-
стрибуцију штампе.
069/867-72-07. (270275)

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

ПОТРЕБНЕ раднице са
искуством у шивењу на
ендлерици и равној ма-
шини. Тел. 063/330-335.
(270805)

ПОСАО – ПОДЕЛА ФЛА-
ЈЕРА. Потребни вредни и
одговорни људи. 064/241-
45-14. (270854)

ПОТРЕБНА кројачица са
искуством за стално или
повремене послове, од-
лични услови. Тел.
063/330-335. (270805)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, по-
требне раднице у кухињи
и за роштиљем, локал у
Браће Јовановић.
063/897-55-04. 

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ по-
требне раднице у кухињи
и за роштиљем. Локал у
центру. 063/834-88-10. 

ФРИЗЕРСКОМ салону
потребан мушко-женски
фризер и ученица.
064/329-49-19. (270908)

ПОТРЕБАН озбиљан во-
зач Б категорије од 30 до
50 година. 063/216-992.
(270909)

САЛОНУ намештаја по-
требан монтажер са иску-
ством. Тел. 410-180,
060/645-91-45. (270917)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник у кухињи и конобар.
Ресторан „Звезда”, Стева-
на Шупљикца 88.
063/278-250. (270967)

РЕСТОРАНУ домаће ку-
хиње потребне конобари-
це. Тел. 064/349-93-43.
(270974)

ПОТРЕБНА озбиљна рад-
ница за рад у шанку у ки-
неском ресторану
„MenyQ”, од 25 до 40 го-
дина. Пријава обавезна +
27.000 плата. Радно вре-
ме од 14 до 22. 013/352-
783, Доситеја Обрадови-
ћа б.б. Доћи лично.
(270998)

ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици. 064/462-
`12-61. (271078)

ПОТРЕБНИ возачи ками-
она Ц и Е категорије са
искуством, на киперима,
може и обука. 060/033-
56-10. (270989)

ФИРМИ „Хумано срце”
д.о.о. потребни продавци
на терену. Предност во-
зачи са сопственим вози-
лом. Плата од 40.000 –
100.000 динара. Звати
опсле 17 сати. Тел.
064/215-23-72. (271083)

ПОТРЕБНЕ раднице или
радник за рад у топ мар-
кетима за све информа-
ције. Звати на 064/138-
07-27. 

ПОТРЕБНА озбиљна рад-
ница на индустријским
шиваћим машинама.
069/235-71-00. (271045)

ТРАНСПОРТНОМ преду-
зећу потребан админи-
страивни радник. Услови:
економски техничар, ен-
глески језик. CV послати
на: 064/214-33-92.
(271051)

ПОТРЕБНИ радници за
перионицу NNES AU TO,
Баваништански пут 56,
Панчево. 065/599-55-00.
(271091)

ПОТРЕБАН радник за
рад на бензинској пумпи
у Панчеву. 0673/775-29-
92. (271075)

ПОТРЕБНИ радници ма-
шинске струке за рад.
Тел. 066/508-06-41.
(270913)

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. (270992)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање во-
де, канализације, кабине,
славина, бојлера, котли-
ћа. 063/836-84-76
(269845)



УСЛУГЕ
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ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУ-
ЈЕМО ПВЦ, АЛУ и дрвену
столарију, ролетне, сигур-
носна врата, стаклорезач-
ке услуге. 060/545-34-04
(270086)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, вене-
цијанери, уграђујем, по-
прављам, замена гуртни.
064/181-25-00. (270280)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета индика-
торе, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (270461)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 065/842-84-29,
063/842-84-29. (270863)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(169124)

ЕЛЕКТРИЧАР ради нове
инсталације, поправља
старе, ремонт бојлера, ТА
пећи, ел. Шпорета и оста-
лих ел. Уређаја. 060/521-
93-40. (270925)

КОМБИЈЕМ превозим ро-
бу, ствари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13 (270895)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(269845)

ЧИШЋЕЊЕ и спремање
станова, пеглање веша.
061/412-44-50. (270924)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,

реновирање кровова, бе-

тонирање, стиропор, ба-

валит фасаде. 063/865-

80-49. (270426)

РАДИМО све физичке

послове, чистимо подру-

ме, таване, наш превоз.

064/144-37-65. (270907)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако

дрво које вам смета.

063/369-846 (270912)

ПОВОЉНО радим гел

лак, масажа руку гратис.

062/314-680. (270920)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге. Александар.

064/157-20-03. (270945)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење судопере, купати-

ла, адаптације, замене,

поправке, повољно, од-

мах. 013/331-657,

064/495-77-59. (271011)

ОДГОВОРНО бих водила

бригу о старијој полупо-

кретној жени. 062/826-

07-99. (271029)

МАСАЖА за опуштање

вашег тела. Позовите.

064/269-74-87, Марија.

(270939)

ЕМАЈЛИРАЊЕ када, по-

правка ситних оштећења,

дугогодишње искуство.

063/145-39-97. (270935)

ИСКУСНА мушко-женска

фризерка, долази на кућ-

ну адресу. 060/525-75-65.

(271035)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ и анте-
на плус. 064/866-20-70.
(270996)

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних и непокретних.
061/660-31-84. (270971)

ПРОФЕСОРКА српског
језика, часови за пријем-
ни и вишу оцену.
064/131-59-56, 301-085.
(271037)

СВЕ ВРСТЕ физикалија,
утовар-истовар, рушење,
чишћење, разбијање бе-
тона, одвоз шута и непо-
требних ствари и слични
послови. Дејан, 061/626-
14-50. (271068)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
ствари, утовар-истовар,
монтажа/демонтажа на-
мештаја. Дејан, 061/626-
14-50. (271068)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, фасаде, ламинат,

гипс. 061/283-66-41,

064/317-10-05. (269928)

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

УСЛУЖНО КРЦКАЊЕ ле-
шника, 30 динара/1 кило-
грам. 064/329-49-19.
(270908)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (270386)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, ка-
мионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Беспла-
тан долазак и процена
посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bom bon -
cicb@gmail.com , (4795)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и ками-
оном, Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(4795)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, ка-
мионима, професионал-
но, екипа радника, све
релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. (4795)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту на-
мештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com ,  (4795)

УСЛУГЕ превоза шљунка,
песка, ризле, грађевинске

и палетне робе. 064/271-
56-57, 069/582-08-70.
(270723)

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)

СЕРВИС електроуређаја,

корекција километраже,

поправка ауто-кључева,

ЦО 2 апарата, продаја

половних, уградња, сер-

вис ауто-радија. 063/800-

01-96, Дејан. (270918)

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. (270922) 

СЕЛИДБЕ комбијем и ка-

мионом Војводина, Срби-

ја, са или без радника.

Најповољније, Иван.

063/107-78-66. (4795)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Це-
на договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (269252)

СЕЛИДБЕ, робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији. Иван, 063/107-
78-66. (4795)

РОЈАЛ МГ: затварање те-
раса провидним хармо-
вратима, уградња/по-
правка; ролетне, комар-
ници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-вра-
та, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-
498. (271005)

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

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (270386)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубин-
ско прање тепиха, наме-
штаја, аутомобиле. Суше-
ње у комори. 302-820,
064/129-63-79. (271061)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа, сервис клима
уређаја. Овлашћени сер-
вис „Фриго Пеђа”,
064/771-24-16, 013/301-
300. (270608)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, ТА пе-
ћи, поправљамо са гаран-
цијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(271089)
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О б а в е ш т е њ е 

JП „Град ска стам бе на аген ци ја” Пан че во, рас -
пи су је Јав ни по зив за ода бир ко ри сни ка за да -
ва ње у не про фит ни за куп ста но ва у јав ној сво -
ји ни гра да Пан че ва на од ре ђе но вре ме. 

JП „Град ска стам бе на аген ци ја” Пан че во оба ве -
шта ва за ин те ре со ва не гра ђа не са др жа вљан -
ством Ре пу бли ке Ср би је и пре би ва ли штем на
те ри то ри ји Гра да Пан че ва у не пре кид ном тра -
ја њу од 1 го ди не, да од сре де 19. де цем бра
2018. го ди не те ку ро ко ви за пре у зи ма ње обра -
за ца и до ста вља ње до ку мен та ци је за при ја ву
на Јав ни по зив за ода бир ко ри сни ка за да ва ње
у не про фит ни за куп ста но ва у јав ној сво ји ни
Гра да Пан че ва на од ре ђе но вре ме. 

Ста но ви се на ла зе на ви ше ло ка ци ја, два ста на
су у на се љу Стре ли ште у Ули ци Вељ ка Вла хо ви -
ћа и осам ста но ва у на се љу Те сла у Чу ми ће вој
ули ци. 

Све ин фор ма ци је о адре са ма, струк ту ри и про -
це ње ним тро шко ви ма за куп ни не и тро шко ви ма
ста но ва ња, као и дру гим усло ви ма за уче шће
на Јав ном по зи ву би ће об ја вље не на огла сним
та бла ма и зва нич ним ин тер нет пре зен та ци ја ма
ЈП „Град ска стам бе на аген ци ја”Пан че во и Град -
ске упра ве Гра да Пан че ва. 

По треб на до ку мен та ци ја за при ја ву на јав ни по -
зив мо же се пре у зе ти у по слов ном про сто ру ЈП
„Град ска стам бе на аген ци ја” Пан че во рад ним
да ни ма од 9 до 13 са ти. 

Јав ни по зив тра је 30 да на од да на об ја вљи ва ња
на огла сној та бли ЈП „Град ска стам бе на аген ци -
ја” Пан че во и огла сној та бли Град ске упра ве
Гра да Пан че ва, по чев од сре де 19. 12. 2018. го -
ди не, а за кључ но са пет ком 18. 01. 2019. го ди не. 

На осно ву чла на 9. Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма,
на чи ну и по ступ ку фи нан си ра ња по тре ба у обла сти
спор та на те ри то ри ји гра да Пан че ва („Слу жбе ни лист
гра да Пан че ва” број 1/17 и 30/18) и чла но ва 44. и 66.
За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“
број 129/07, 83/14- др. за кон 101/16-др. за кон и 47/18),
чла но ва 54. и 98. став 2. Ста ту та гра да Пан че ва („Слу -
жбе ни лист гра да Пан че ва” број 25/15-пре чи шћен текст
и 12/16), Гра до на чел ник гра да Пан че ва рас пи су је

ЈАВ НИ ПО ЗИВ

ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ГО ДИ ШЊИХ 
ПРО ГРА МА И ПРО ЈЕ КА ТА У ОБЛА СТИ

СПО Р ТА У ГРА ДУ ПАН ЧЕ ВУ 
ЗА 2019. го ди ну

Гра до на чел ник Гра да Пан че ва по зи ва све за ин те ре -
со ва не спорт ске ор га ни за ци је и дру га прав на ли ца
да сво јим про гра ми ма и про јек ти ма кон ку ри шу за су -
фи нан си ра ње сво јих го ди шњих ак тив но сти у обла сти
спо р та у сле де ћим сег мен ти ма:

А) Пред школ ски и школ ски спо рт
Б) Спорт ска рекреaција
В) Спорт осо ба са са ин ва ли ди те том

Г) Так ми чар ски спорт 
Д) Спорт у на се ље ним ме сти ма са те ри то ри је Гра да

Пан че ва
Ђ) Ор га ни за ци ја спо рт ских ма ни фе ста ци ја од ин те -

ре са за Град Пан че во
Е) Про гра ми и про јек ти за уче шће на Олим пиј ским

игра ма – ТО КИО 2020
Ж) Про гра ми и про јек ти од по себ ног зна ча ја за град

Пан че во у 2019. го ди ни

1. Ци ље ви јав ног по зи ва:

Под сти ца ње и ства ра ње усло ва за уна пре ђе ње
спорт ске ре кре а ци је, од но сно ба вље ња гра ђа на спо -
р том, по себ но де це, омла ди не, же на и осо ба са ин -
ва ли ди те том

Уна пре ђи ва ње струч ног ра да у спор ту пу тем еду ка -
ци ја тре не ра за струч но- пе да го шки рад, пре по зна ва -
ње та ле на та, пра ће ње ста ња тре ни ра но сти и дру го

Про мо ви са ње спор та као сег мент здра вог жи вот ног
сти ла

Под сти ца ње и по др жа ва ње спо р та у на се ље ним ме -
сти ма са те ри то ри је гра да Пан че ва

По др жа ва ње ре зул та та вр хун ског спо р та

Про мо ви са ње Гра да кроз ор га ни за ци ју спорт ских
так ми че ња и ма ни фе ста ци ја

Про мо ви са ње спорт ских про гра ма и про је ка та од по -
себ ног зна ча ја за град Пан че во

2. Пред мет су фи нан си ра ња про гра ма и про је ка та

• Го ди шњи про гра ми и про јек ти из обла сти пред -
школ ског и школ ског спо р та
• Го ди шњи про гра ми и про јек ти из обла сти спорт ске
ре кре а ци је
• Го ди шњи про гра ми и про јек ти спорт ско-ре кре а тив -
не ак тив но сти осо ба са ин ва ли ди те том
• Го ди шњи про гра ми и про јек ти у обла сти так ми чар -
ског спор та
• Го ди шњи про гра ми и про јек ти за спорт у на се ље -
ним ме сти ма са те ри то ри је гра да Пан че ва
• Про гра ми и про јек ти за ре а ли за ци ју спорт ских ма -
ни фе ста ци ја од ин те ре са за град Пан че во
• Про гра ми и про јек ти за уче шће спор ти ста гра да
Пан че ва на Олим пиј ским игра ма-ТО КИО 2020
• Го ди шњи про гра ми и про јек ти ко ји су од по себ ног
зна ча ја за град Пан че во

На чин рас по ла га ња сред стви ма из бу џе та гра да и
дру ге оба ве зе де фи ни шу се Уго во ром ко ји за кљу чу је
гра до на чел ник Гра да Пан че ва и ко ри сник сред ста ва,
а у скла ду са Од лу ком о бу џе ту Гра да Пан че ва за
2019. го ди ну, Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма, на чи -
ну и по ступ ку фи нан си ра ња по тре ба у обла сти спо р -
та на те ри то ри ји Гра да Пан че ва и дру гим про пи си ма.

5. Рок

Рок за пре да ју кон курс не до ку мен та ци је за су фи нан -
си ра ње го ди шњих про гра ма и про је ка та из обла сти
спо р та у Гра ду Пан че ву за 2019. го ди ну је до 28. де -
цем бра 2018. го ди не). Јав ни по зив ће се об ја ви ти у
не дељ ном ли сту „Пан че вац” и на зва нич ној ин тер нет
пре зен та ци ји Гра да Пан че ва, ().

При ја ва са пот пу ном кон курс ном до ку мен та ци јом пре -
да је се у про сто ри ја ма Спорт ског са ве за Пан че во, Ма -
са ри ко ва 1а (у вре ме ну од 8 до 15 са ти), са на зна ком:
„Јав ни по зив за су фи нан си ра ње го ди шњих про гра ма
и про је ка та из обла сти спор та у гра ду Пан че ву за
2019. го ди ну” са на зи вом обла сти: пред школ ски и
школ ски спорт, спорт ска ре кре а ци ја, так ми чар ски спо -
рт, спо рт у на се ље ним ме сти ма са те ри то ри је Гра да
Пан че ва, спорт осо ба са ин ва ли ди те том, ор га ни за ци -
ја спорт ских ма ни фе ста ци ја од ин те ре са за Град Пан -
че во, Про гра ми и про јек ти за уче шће на Олим пиј ским
игра ма – ТО КИО 2020. и Про гра ми и про јек ти од по -
себ ног зна ча ја за Град Пан че во.

При ја ве и пот пу ну до ку мен та ци ју до ста ви ти у за тво -
ре ној ко вер ти са на по ме ном „НЕ ОТВА РАЈ - ЈАВ НИ
ПО ЗИВ”

При ја ве се мо гу до ста ви ти и пре по ру че ном по шиљ -
ком пу тем по ште.

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

6. До дат не ин фор ма ци је

Све до дат не ин фор ма ци је у ве зи са Јав ним по зи вом
мо гу се до би ти сва ког рад ног да на од 8 до 15 ча со ва
у про сто ри ја ма Спорт ског са ве за Пан че во, Ма са ри -
ко ва 1а и у Се кре та ри ја ту за јав не слу жбе и со ци јал -
на пи та ња Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг Кра -
ља Пе тра I бр. 2 - 4, II спрат, или на те ле фон Би ља -
не Ми оч, број 064/866-22-90.

На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса

за пензијско, инвалидско и здравствено осигу-

рање лицима које су стекле статус лица која са-

мостално обављају уметничку или другу делат-

ност у области културе  („Службени лист Града

Панчева”, број 38/12 и 21/13), Градоначелник

града Панчева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

лицима која су стекла статус лица која
самостално обављају уметничку или другу

делатност у области културе, ради
остваривањa права на уплату доприноса 
за пензијско, инвалидско и здравствено

осигурање за 2019. годину

I. Право на уплату доприноса за пензијско,

инвалидско и здравствено осигурање има лице

које испуњава следеће услове :

1. има својство лица које самостално обавља

уметничку или другу делатност у области кул -

ту ре, а које је утврђено од стране репре зен -

та тивног удружења у култури, у складу са

законом

2. има пребивалиште на територији Града Пан -

чева 

3. није остварио укупан приход у претходној

години, који прелази износ просечне го ди -

шње бруто зараде на нивоу града Панчева

4. не поседује непокретну имовину (ни члан

заједничког породичног домаћинства-су пру -

жник, ванбрачни партнер, дете, усвојеник,

ро дитељи или усвојилац и друга лица која

живе у заједничком породичном дома ћин -

ству), осим стана – куће где станује.

II. Право на уплату доприноса за пензијско,

инвалидско и здравствено осигурање стиче се

на основу следећих доказа  (документи не сме -

ју бити старији од шест месеци) : 

1. Формулар-пријава за остваривање права на

уплату доприноса за пензијско, инвалидско и

здравствено осигурање 

2. Образац 1 – изјава (преузима се на зва ни -

чном сајту града, или на шалтеру Услужног

центра Градске управе града Панчева)

3.  Уверење надлежног репрезентативног удру -

же ња у култури о чињеницама уписаним у

евиденцију

4. доказ о пребивалишту и доказ да није у

радном односу

5. Пореско уверење о висини остварених го ди -

шњих прихода

6. потврда Републичког геодетског завода –

Слу жбе за катастар непокретности Панчево,

о катастарским приходима на непо кре тно -

стима,  Жарка Зрењанина 19 Панчево,

7.  Оверена изјава о броју чланова заједничког

породичног домаћинства.

Пријаве подносилаца који имају своје неиз ми -

рене обавезе у Пореској управи на основу до -

при носа за пензијско, инвалидско и здрав стве -

но осигурање, неће се узимати у разматрање.

III. Рок, начин објављивања и достављања
пријаве:

Пријаве на позив се могу поднети закључно са
31. 12. 2018. године

Пријаве са доказима се достављају путем

Услужног центра Градске управе Града

Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4 , са назнаком:

за „ЈАВНИ ПОЗИВ лицима која су стекла ста -
тус лица која самостално обављају уметни -
чку или другу делатност у области кул туре,
ради остваривање права на уплату допри -
носа за пензијско, инвалидско и здрав -
ствено осигурање”

Јавни позив je објављен у недељном листу

„Панчевац“ и на званичној интернет страници

града Панчева. Додатне информације могу се

добити на телефон 013/308 906, или путем

имејл-а: nevenka.kljajic@pancevo.rs.

RE PU BLI KA SR BI JA-AP  VOJ VO DI NA
OPŠTI NA KO VA ČI CA
OPŠTIN SKA UPRA VA

Opštin ska upra va Ko va či ca, Ode lje nje za ur ba ni -

zam, stam be no-ko mu nal nu de lat nost, zaš ti tu ži -

vot ne sre di ne, sa o bra ćaj i ener ge ti ku, imo vin sko

prav ne i in spek cij ske po slo ve na osno vu čla na 69.

stav 1. Za ko na o upra vlja nju ot pa dom („Slu žbe ni

gla snik RS”, broj 36/09, 88/10 i 14/16) ob ja vlju je

OBA VEŠ TE NJE

o do ne tom Re še nju o iz me ni i do pu ni Re še nja o iz -

da va nju in te gral ne do zvo le za sa ku plja nje i skla -

diš te nje inert nog i neo pa snog ot pa da, ope ra te ra

„BA NAT ME TAL” D.O.O. In du strij sko na se lje bb,

De be lja ča.

Ope ra ter „BA NAT ME TAL” d.o.o. iz De be lja če, Uli -

ca In du strij sko na se lje bb, De be lja ča, pod neo je

zah tev za iz da va nje iz me nje ne in te gral ne do zvo le

za sa ku plja nje i skla diš te nje inert nog i neo pa snog

ot pa da na lo ka ci ji, In du strij sko na se lje bb na ka ta -

star skoj par ce li 3644/7 K.O. De be lja ča.

U spro ve de nom po stup ku do ne to je Re še nje broj

501-56/18-04 od 19.12.2018. go di ne, ko jim se

ope ra te ru „BA NAT ME TAL” d.o.o. iz De be lja če, iz -

da ta in te gral na do zvo la za sa ku plja nje i skla diš te -

nje inert nog i neo pa snog ot pa da na lo ka ci ji u De -

be lja či, In du strij sko na se lje bb, do pu nju je no vim

in dek snim bro je vi ma za ko je se da je do zvo la za

sa ku plja nje i skla diš te nje, sve po spro ve de nom

po stup ku i do sta vlje noj do ku men ta ci ji od stra ne

ope ra te ra a na osno vu čl. 59., 60., 64., i 68. Za ko -

na o upra vlja nju ot pa dom („Slu žbe ni gla snik RS”,

broj 36/09, 88/10 i 14/16). 

Uvid u iz da tu do zvo lu mo že se iz vr ši ti u ro ku od 15

da na od da na ob ja vlji va nja ovog oba veš te nja u

pro sto ri ja ma Opštin ske upra ve Ko va či ca, Ode lje -

nje za ur ba ni zam, stam be no-ko mu nal nu de lat -

nost, zaš ti tu ži vot ne sre di ne, sa o bra ćaj i ener ge ti -

ku, imo vin sko prav ne i in spek cij ske po slo ve, u vre -

me nu od 10 do 14 sa ti.

Pred stav ni ci za in te re so va ne jav no sti mo gu iz ja vi ti

žal bu na do ne to Re še nje u ro ku od 15 da na od da -

na ob ja vlji va nja ovog oba veš te nja.

ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА”

ПАНЧЕВО, Његошева 1а

„КУТКО” Панчево: тражи
армираче и тесаре.

Контакт Маријана, 063/693-944, 
Љупко, 063/313-844. (ф)

РОЛО НАЈ вам нуди по-

правку,уградњу ролетна,

венецијанера, тракастих

завеса, комарника, хар-

мо-врата, туш-кабина,

роло челична заштитна

врата, тенда. Ми смо нај-

квалитетнији, најјефтини-

ји, са највећом гаранци-

јом. Проверите. 013/344-

594, 063/894-21-80.

(270988)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље. Це-

на договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (269252)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, фасаде, ламинат,

гипс. 061/283-66-41,

064/317-10-05. (269928)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубин-

ско прање тепиха, наме-

штаја, аутомобиле. Суше-

ње у комори. 302-820,

064/129-63-79. (271061)

УСЛУГЕ превоза шљунка,
песка, ризле, грађевинске
и палетне робе. 064/271-
56-57, 069/582-08-70.
(270723)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче, климе,

бојлере, шпорете, ТА пе-

ћи, поправљамо са гаран-

цијом. „Фриготехник”,

361-361, 064/122-68-05.

(271089)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубин-

ско прање тепиха, наме-

штаја, аутомобиле. Суше-

ње у комори. 302-820,

064/129-63-79. (271061)

МОЛЕ се очевици удеса

који се десио 11. новем-

бра 2018. године, око 1

сат после поноћи, на пан-

чевачком путу – у правцу

Панчева, између теретног

возила цистерне и пут-

ничког возила, јавити се

на тел. 063/865-07-83.

(270924)

ЗЛАТИБОР, апартман,

ЕГ, КТВ, паркинг, ново.

Тел. 063/759-98-77.

(270979)

УСЛУГЕ
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II

ПО ДА ЦИ ИЗ ПЛАН СКЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ О ГРА ЂЕ ВИН СКОМ
ЗЕ МЉИ ШТУ И ОБЈЕК ТИ МА КО ЈИ СЕ НА ЊЕ МУ МО ГУ ГРА ДИ ТИ

II -1

Пре ма Ин фор ма ци ји о ло ка ци ји бр.V-15-350-425/2018 од 06. 12. 2018. го -
ди не, ко ју је из дао 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 Град ске упра ве гра да Пан че ва пар це ла
под ред ним бро јем 1 на ла зи се у об у хва ту Пла на ге не рал не ре гу ла ци је-
Це ли на 2- Стре ли ште са Хи по дро мом и Вој ло ви ца са То по лом у на се ље -
ном ме сту Пан че во („Слу жбе ни лист Гра да Пан че ва”, број 20/12, 34/12,
1/13, 3/13 и 16/16) и у Пла ну де таљ не ре гу ла ци је „Хи по дром“ у Пан че ву
(„Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” бр.17/10 и 28/18)– у да љем тек сту План.

Пла ном је де фи ни са на на ме на пар це ле - из град ња ко мер ци јал них са др -
жа ја ко ји су ком па ти бил ни основ ној на ме ни зо не спорт ског цен тра, као
што су објек ти у функ ци ји филм ског гра да (сту дио, објек ти за еду ка ци ју,
ту ри стич ки цен тар, пра те ћи објек ти и сл.), у скла ду са план ским ак том.   

II- 2

Пре ма ин фор ма ци ји о ло ка ци ји бр.V-15-350-424/2015 од 05.12.2018.го -
ди не, ко ју је из дао 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 Град ске упра ве Гра да Пан че ва пар це -
ле под ред ним бро јем 2,3,4,5,6 и 7 на ла зе се у об у хва ту Пла на де таљ -
не ре гу ла ци је за под руч је се вер не ин ду стриј ско-по слов но-про из вод не
зо не у Пан че ву („Слу жбе ни лист Гра да Пан че ва”, број 30/17 и 1/18) – у
да љем тек сту План. 

Пла ном је де фи ни са на на ме на пар це ле-из град ња ин ду стриј ско-по слов -
но-про из вод них обје ка та, у скла ду са план ским ак том

III

ПО ДА ЦИ О УРЕ ЂЕ НО СТИ ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕ МЉИ ШТА

Ка та стар ске пар це ле из та бе ле су опре мље не објек ти ма ко му нал не ин -
фра струк ту ре.

У за ви сно сти од по тре ба ин ве сти то ра при ли ком из град ње обје ка та, мо -
гу ће је у скла ду са усло ви ма но си ла ца јав них овла шће ња при ба вље них
у по ступ ку из да ва ња ло ка циј ских усло ва, из вр ши ти ре кон струк ци ју, до -
град њу или из град њу обје ка та ко му нал не ин фра струк ту ре.

Усло ви при кљу че ња на са о бра ћај ну ин фра струк ту ру: 

На чин при кљу че ња ко ри сни ка на са о бра ћај ни цу, као и по себ не усло ве
за про јек то ва ње и гра ђе ње про пи су је над ле жно пред у зе ће ЈП „Ур ба ни -
зам” Пан че во, осим ка да се ра ди о при кљу че њу на др жав ни пут за ко је
усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње са о бра ћај ног при кључ ка про пи су је
над ле жно пред у зе ће ЈП „Пу те ви Ср би је”

Усло ви при кљу че ња на ко му нал ну и оста лу ин фра струк ту ру:

Во до вод, фе кал на ка на ли за ци ја и ат мос фер ска ка на ли за ци ја: На чин
при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе -
ње во до во да, фе кал не ка на ли за ци је и ат мос фер ске ка на ли за ци је про -
пи су је над ле жно јав но ко му нал но пред у зе ће. 

Елек тро е нер ге ти ка: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло -
ве за про јек то ва ње и гра ђе ње елек тро е нер гет ске мре же про пи су је над -
ле жно пред у зе ће „Елек тро ди стри бу ци ја” Пан че во.

Те ле ко му ни ка ци о на ин фра струк ту ра: На чин при кљу че ња ко ри сни ка
као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње ни ско на пон ске мре же
про пи су је над ле жно пред у зе ће АД „Те ле ком Ср би ја”.

Тер мо е нер ге ти ка: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве
за про јек то ва ње  про пи су је над ле жно пред у зе ће ЈКП „Гре ја ње” Пан че во

То пло вод: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве за про јек -
то ва ње и гра ђе ње про пи су је над ле жно пред у зе ће ЈКП „Гре ја ње” Пан че во

Гас: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве за про јек то ва -
ње и гра ђе ње про пи су је над ле жно пред у зе ће ЈП „Ср би ја гас” Но ви Сад,
РЈ „Ди стри бу ци ја” Пан че во.

Хи ги је на: Од ла га ње ко му нал ног сме ћа у све му пре ма усло ви ма ко је
про пи су је над ле жно јав но ко му нал но пред у зе ће.

IV

ОБА ВЕ ЗЕ ЛИ ЦА КО МЕ СЕ ГРА ЂЕ ВИН СКО ЗЕ МЉИ ШТЕ ОТУ ЂУ ЈЕ 

Ли це ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је је оба ве зно да о свом тро -
шку из ве де нео п ход не ге о дет ске ра до ве, при ба ви по треб не под ло ге, из -
ра ди тех нич ку до ку мен та ци ју, при ба ви ло ка циј ске усло ве, гра ђе вин ску
и упо треб ну до зво лу.

Ли це ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је је оба ве зно да о свом тро -
шку из вр ши евен ту ал ну ре кон струк ци ју, до град њу или из град њу обје ка -
та ко му нал не ин фра струк ту ре пре ма усло ви ма но си ла ца јав них овла -
шће ња при ба вље них  у по ступ ку из да ва ња ло ка циј ских усло ва. У слу -
ча ју по тре бе за ре кон струк ци јом, до град њом или из град њом обје ка та
град ске ко му нал не ин фра струк ту ре (ко ја об у хва та са о бра ћај не по вр ши -
не, са о бра ћај ну сиг на ли за ци ју, јав но осве тље ње, во до вод, ки шну и фе -
кал ну ка на ли за ци ју), иста се мо же из гра ди ти сред стви ма ли ца ко јем се
пар це ла оту ђу је уз оба ве зу да пре под но ше ња зах те ва за из да ва ње
гра ђе вин ске до зво ле за из град њу објек та на пар це ли за кљу чи уго вор са
има о ци ма јав них овла шће ња ко јим ће се утвр ди ти из нос тро шко ва ко -
му нал ног ин фра струк тур ног опре ма ња сред стви ма ин ве сти то ра (ли ца
ко је је при ба ви ло пар це лу) за ко ји ће се ума њи ти из нос до при но са за
уре ђи ва ње гра ђе вин ског зе мљи шта, у скла ду са за кон ским и под за кон -
ским про пи си ма ко ји ре гу ли шу ову ма те ри ју.

Рок за при во ђе ње гра ђе вин ског зе мљи шта пла ни ра ној на ме ни те че од
да на под но ше ња при ја ве ра до ва, у скла ду са чла но ви ма 140. и 148. За -
ко на о пла ни ра њу и из град њи („Сл. гла сник РС”, бр.72/09, 81/09-ис прав -
ка, 64/10-од лу ка УС, 24/11, 121/12, 42/13-од лу ка УС, 50/13- од лу ка УС,
98/13-од лу ка УС, 132/14, 145/14 и 83/18).

Ли це ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је у оба ве зи је да за пар це -
ле под ред ним бро јем 2,3,4,5,6 и 7 , ко ји ма је про ме ње на на ме на из по -
љо при вред ног у гра ђе вин ско зе мљи ште, пла ти на кна ду за про ме ну на -
ме не зе мљи шта пре из да ва ња гра ђе вин ске до зво ле, у скла ду са за ко -
ном ко јим се уре ђу је по љо при вред но зе мљи ште.

V

ПО ЧЕТ НА ЦЕ НА ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕМЉИШТA, НА ЧИН 
И УСЛО ВИ ПЛА ЋА ЊА

По чет на це на гра ђе вин ског зе мљи шта ко је је пред мет јав ног над ме та -
ња да та је у та бе ли.

Ли ци та ци о ни ко рак је 5 % од по чет не це не гра ђе вин ског зе мљи шта, што
из но си:

за пар це лу под ред ним бро јем 1.- 2.707.700,28 ди на ра
за пар це лу под ред ним бро јем 2.- 569.904,03 ди на ра
за пар це лу под ред ним бро јем 3.- 569.942,47 ди на ра
за пар це лу под ред ним бро јем 4.- 176.783,26 ди на ра
за пар це лу под ред ним бро јем 5.- 176.860,14 ди на ра
за пар це лу под ред ним бро јем 6.- 353.604,96 ди на ра
за пар це лу под ред ним бро јем 7.- 353.643,40 ди на ра

Нај ви ша по стиг ну та це на по за вр ше ном јав ном над ме та њу пред ста -
вља ће ку по по про дај ну це ну гра ђе вин ског зе мљи шта. 

Уче сник јав ног над ме та ња ко ји је по ну дио нај ви ши из нос пот пи су је из ја -
ву да је по ну дио нај ви ши из нос са на зна ком ви си не из но са у ди на ри ма.

Ли це ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је ду жно је да за кљу чи Уго -
вор о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта у ро ку од 30 да на од да на прав -
но сна жно сти на ве де ног Ре ше ња о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта. 

Ли це ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је ду жно је да ис пла ти ку по -
про дај ну це ну гра ђе вин ског зе мљи шта у ро ку од 15 да на од да на за кљу -
че ња Уго во ра о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта. 

Сред ства упла ће на на име га рант ног из но са при зна ју се ли цу ко ме се
гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је као део из ми ре не оба ве зе пла ћа ња ку -
по про дај не це не и по пра во сна жно сти Ре ше ња о оту ђе њу гра ђе вин ског
зе мљи шта ко је до но си Скуп шти на Гра да Пан че ва на пред лог Ко ми си је
за  оту ђе ње и да ва ње у за куп гра ђе вин ског зе мљи шта Гра да Пан че ва,
пре не ће се на од го ва ра ју ћи ра чун Гра да.

VI

ГА РАНТ НИ ИЗ НОС ЗА УЧЕ ШЋЕ У ПО СТУП КУ И РОК ЗА ПО ВРА ЋАЈ
ГА РАНТ НОГ ИЗ НО СА УЧЕ СНИ ЦИ МА КО ЈИ НЕ ПО НУ ДЕ 

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈУ ЦЕ НУ ЗА ОТУ ЂЕ ЊЕ ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕ МЉИ ШТА

Оба ве за уче сни ка у јав ном над ме та њу је да на под ра чун број 840-
0000003428741-76, по мо де лу 97, са по зи вом на број 02-226 отво рен
код Ми ни стар ства фи нан си ја РС – Упра ве за тре зор, Фи ли ја ла Пан че -
во, при ма лац: град Пан че во, свр ха: Град ска упра ва Гра да Пан че ва – га -
рант ни из нос за уче шће на јав ним над ме та њи ма, упла ти га рант ни из нос
у ви си ни од 20% почетнe це не ко ја је да та у та бе ли.

Рок за по вра ћај га рант ног из но са уче сни ци ма ко ји не по ну де нај по вољ -
ни ју це ну за оту ђе ње гра ђе вин ског зе мљи шта је осам да на од да на јав -
ног над ме та ња.

Скуп шти на Гра да Пан че ва до но си Ре ше ње о оту ђе њу гра ђе вин ског зе -
мљи шта и до ста вља га свим уче сни ци ма јав ног над ме та ња.

Ако под но си лац при ја ве ко ји је нај по вољ ни ји по ну ђач не за кљу чи Уго -
вор о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта, гу би пра во на по вра ћај га рант -
ног из но са.

Ако до ђе до за кљу че ња уго во ра о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта,
упла ће ни га рант ни из нос пред ста вља део ку по про дај не це не.

Ако ли це ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је не из вр ши сво ју уго вор -
ну оба ве зу пла ћа ња ку по про дај не це не гра ђе вин ског зе мљи шта у про пи -
са ном ро ку, Уго вор о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта се јед но стра но
рас ки да. У слу ча ју рас ки да Уго во ра о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта
не вр ши се по вра ћај сред ста ва ко ја су упла ће на на име га рант ног из но -
са за уче шће у по ступ ку јав ног над ме та ња.

VII

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

При ја ва за уче шће у јав ном над ме та њу са при ло же ном до ку мен та ци јом
до ста вља се по штом или лич но на адре су Град Пан че во, Трг Кра ља Пе -
тра I 2 - 4 са на зна ком СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ИМО ВИ НУ - „ЗА КО МИ СИ ЈУ
ЗА ОТУ ЂЕ ЊЕ И ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕ МЉИ ШТА-НЕ
ОТВА РАЈ” 

При ја ва се под но си у за тво ре ној ко вер ти, са ви дљи вом на зна ком на ко -
ју ло ка ци ју (кат.пар це лу) се од но си и ко је под но си лац при ја ве.

Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве не ће се узи ма ти у раз ма тра ње и
исте ће би ти од ба че не.

Бла го вре ме ним при ја ва ма се сма тра ју оне при ја ве ко је при стиг ну на
адре су Град Пан че во, Трг Кра ља Пе тра I 2–4, нај ка сни је до 23. ја ну а ра
2019. го ди не, до 11 са ти.

VIII

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

При ја ва за уче шће на јав ном над ме та њу мо ра би ти пот пи са на од стра не
фи зич ког ли ца, од но сно пот пи са на од стра не овла шће ног ли ца и ове ре -
на пе ча том од стра не прав ног ли ца одн.пред у зет ни ка и оба ве зно са др жи: 

фи зич ка ли ца: име и пре зи ме, ЈМБГ, адре су ста но ва ња, 
пред у зет ни ке и прав на ли ца: на зив, од но сно по слов но име, МБ, ПИБ,
се ди ште 

Уз при ја ву се до ста вља и:
1. до каз о упла ће ном га рант ном из но су, 
2. уред но овла шће ње за за сту па ње, 
3. фо то ко пи ја ЛК за фи зич ка ли ца,
4. из вод из ре ги стра над ле жног ор га на не ста ри ји од шест ме се ци(за

прав на ли ца и пред у зет ни ке)
5. по твр да о по ре ском иден ти фи ка ци о ном бро ју 
6. по твр да о из ми ре њу оба ве за по осно ву из вор них при хо да Гра да Пан -

че ва и
7. изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа.

IX 

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

Јав но над ме та ње одр жа ће се у про сто ри ја ма Град ске упра ве Гра да
Пан че ва, Трг Кра ља Пе тра I 2–4 , Пан че во, у Ма лој са ли на I спра ту, 23.
ја ну а ра 2019. го ди не, са по чет ком у 13 са ти.

Бли жа оба ве ште ња у ве зи са огла сом, као и до ку мен та ци јом на осно ву
ко је је са чи њен и рас пи сан овај оглас, мо гу се до би ти у про сто ри ја ма ЈП
„Ур ба ни зам” Пан че во, у Ули ци Ка ра ђор ђе ва бр. 4, Пан че во, кон такт осо -
ба: Ми лан Бал чин, те ле фон број 013/219-03-20 и у про сто ри ја ма Се кре -
та ри ја та за имо ви ну Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе тра I
2–4, Пан че во, кон такт осо ба: Де јан Јо ва но вић, те ле фон број 013/351-228.

ГРАД ПАН ЧЕ ВО 

РАС ПИ СУ ЈЕ ЈАВ НИ ОГЛАС ЗА ЈАВ НО НАД МЕ ТА ЊЕ 

РА ДИ ОТУ ЂЕ ЊА НЕ ИЗ ГРА ЂЕ НОГ ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕ МЉИ ШТА
I

ПО ДА ЦИ О ГРА ЂЕ ВИН СКОМ ЗЕ МЉИ ШТУ КО ЈЕ СЕ ОТУ ЂУ ЈЕ

Пред мет оту ђе ња су кат.пар це ле бр. 4973/5, 9416/32, 9416/33, 9416/35, 9416/36, 9416/37 и 9416/38 све К.О.Пан че во, а ка ко сле ди у та бе ли:

Редни

број
Кат. парцела број Потез

Површина кат. 

парцеле
Почетна цена (РСД) Гарантни iзнос (РСД)

1. 4973/5 КО Панчево Хиподром 60.069 м2 54.154.005,60 10.830.801,10

2. 9416/32 КО Панчево Сев. посл.зона 14.826 м2 11.398.080,50 2.279.616,10

3. 9416/33 КО Панчево Сев. посл.зона 14.827 м2 11.398.849,30 2.279.769,86

4. 9416/35 КО Панчево Сев. посл.зона 4.599 м2 3.535.665,21 707.133,04

5. 9416/36 КО Панчево Сев. посл.зона 4.601 м2 3.537.202,79 707.440,56

6. 9416/37 КО Панчево Сев. посл.зона 9.199 м2 7.072.099,21 1.414.419,84

7. 9416/38 КО Панчево Сев. посл.зона 9.200 м2 7.072.868,00 1.414.573,60

13. децембра 2018. преминуо је наш вољени

РАДОВАН ЧЕЛИЋ
1965–2018.

Последњи поздрав.

Брат МИЛОВАН, снаја ИВАНА, братаница

АЛЕКСАНДРА, братанци АНДРИЈА и ЛАЗАР

(69/270993)

Остали смо без најбољег пријатеља, друга ши-

роке душе

МИОДРАГА ЈАНКОВИЋА

Много смо тужни.

АДАМОВИ

(90/271037)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИОДРАГУ ЈАНКОВИЋУ

од породица ЈАКОВАШИЋ и ЖИВКОВИЋ

(68/270991)

Последњи поздрав

драгој особи

ЂУКИ

АРСА

Почивај у миру.

Породица ЂУРИЋ

(42/270946)

Последњи поздрав

мајци

ЂУКИ

од ћерке БИЉАНЕ

и зета МИШЕ

с породицом

(10/270896)

Последњи поздрав

мајци

ЂУКИ

од ћерке МИРЈАНЕ

с породицом

(9/270896) 

Тужна срца јављамо дра-
гим пријатељима, Пан-
чевцима, да је

ДРАГАН
СИМОВИЋ

преминуо 12. децембра
2018. и сахрањен на по-
родичном гробљу у Ве-
ликом Гају

АНЂЕЛКА, БОРИША
и ИВА СИМОВИЋ

(70/270994)

ПРАЗНИЧНО РАДНО ВРЕМЕ

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

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

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

Понедељак, 7. јануар – нерадни дан.

Уторак, 8. јануар, од 8 до 18 сати.
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ГРГА ПАПАЦ
Последњи поздрав чики.

ДРАГАНА, МАРИНА и БОРО
(5/270888)

Последњи поздрав

БОЈАНУ ГОЛИЋУ

од комшија

у Моравској 11

(12/270898)

Последњи поздрав
комшији

ТОМИСЛАВУ
БОШКОВУ

од комшија у Савској 16
(28/270923)

Преминуо је наш вољени

ТОМИСЛАВ БОШКОВ
1932–2018.

у 87. години, 16. децембра 2018.

Ожалошћени: син РАДОСЛАВ, снаја СЛАВИЦА, унуке ДЕЈАНА

и ЗОРАНА и унук МИЛОШ

(29/270925)

СИНИША ЛИЧИНА МИЋА
1954–2018.

Био си љубав, радост и срећа. Нама најбољи и једини.

Био си и остао наш анђео чувар.

Волимо те заувек: супруга ФАТИМА, синови ЖЕЉКО и МИЛАН,

снаје ВИШЊА и ИВАНА, унуци АНА, ОГЊЕН и ЛУКА

(33/270932)

Мом драгом зету

МИЋИ

последњи поздрав и велико хвала за све у животу.

Ташта МИЛКА

(34/270932)

Драги

МИЋО

Ти никада од нас не можеш отићи.

Био си наш и то ћеш заувек остати.

С љубављу ПЕТАР, СЕКА, ДАВОР и ДАРКО

(35/270932)

Последњи поздрав нашем пријатељу и колеги

од пензионера УПР „Србијагас” Нови Сад,

Клуб Панчево

(74/271003)

Наш драги

НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ
новинар

преминуо је 16. децембра 2018, у Новом Саду

Тугују: син ВЛАДИМИР, унуке ДУЊА и ОЛГА, сестре

ЈЕЛИСАВЕТА и ЗАГОРКА с породицама и пријатељи

(63/270980)

Драги наш друже

НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ
1938–2018.

Сећаће те се твоја генерација 1957.

(62/270980)

15. децембра 2018, у 80. години, преминула је наша

ЂУКА АРСА
1939–2018.

Сахрана је обављена 17. децембра 2018, у 14 сати, на Новом гробљу у Пан-

чеву

Ожалошћене ћерке МИРЈАНА и БИЉАНА с породицама

(8/270896)

Последњи поздрав драгом пријатељу и дугогоди-

шњем сараднику

МИОДРАГУ ДАВИНИЋУ

Породица ТОДОРОВ
(50/270956)

инж. МИОДРАГ ДАВИНИЋ

С пуно поштовања опраштамо се од великог чо-

века и дивног пријатеља.

Породице СТОЈКОВИЋ и АЋАМОВИЋ

(94/271041)

МИОДРАГ ДАВИНИЋ
1926–2018.

Последњи поздрав нашем најмилијем и најдра-

жем Мићи. Био си исувише добар за овај свет и

хвала ти што си нам га својом љубављу учинио

много лепшим.

Волимо те највише: супруга ЈАСМИНА, ћерка

ГОРДАНА с породицом и син ДЕЈАН
(112/271084)

МИОДРАГ ДАВИНИЋ
1926–2018.

Последњи поздрав нашем хероју, учитељу, нашем

уточишту – нашем Деки.

Љубав коју си посадио у наша срца, од нашег рође-

ња до твог последњег дана, нас никада неће напу-

стити.

Заувек ћеш бити велики део твоје три

унуке – ДИЈАНЕ, АЛЕКСАНДРЕ и ИВАНЕ
(113/271084)

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.

Последњи поздрав

ДУШАНКИ БУГАРИНОВИЋ

ДОКСИ, ДРАГАНА и МИХАЈЛО

(6/270568)
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Последњи поздрав

куму

ДРАГИШИ

од породице

ЋОСИЋ

(7/270893)

После дуге и тешке болести 12. децембра

2018, преминуо је наш

ИВАН ИВАНОВСКИ
1942–2018.

Ожалошћени: супруга РУМЕНА, син

ПРЕДРАГ, ћерка ЈЕЛЕНА, снаја ВЕСНА,

зет НЕНАД и унуци МИРЈАНА, МИЛАН

и МАРИЈА

(17/270905) 

Напустио нас је наш дека

ИВАН ИВАНОВСКИ
1942–2018.

Његови унучићи: МИРЈАНА, МИЛАН

и МАРИЈА

(18/270905)

Последњи поздрав

пријатељу

ИВАНУ
ИВАНОВСКОМ

1942–2018.

од породице

КАЛЕЈСКИ

из Самоша

(19/270905)

15. децембра 2018. преминуо је наш драги

ВЛАДИСАВ ЈЕВТИЋ
1938–2018.

Сахрана је обављена 18. децембра на гробљу у

Качареву.

Почивај у миру, пуно смо те волели и хвала ти за

све лепе тренутке.

Твоја ЉУБИЦА
(22/270910)

Последњи поздрав драгом

ВЛАДИСАВУ ЈЕВТИЋУ
1938–2018.

С поносом и поштовањем чуваћемо успомену на

тебе.

СНЕЖАНА и БОЈАН са децом

(23/270910)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш драги

ЂУРА Миливоја МАЈСТОРОВИЋ

инж. технологије

1922–2018.

преминуо 16. децембра.

Сахрана је обављена 18. децембра на Старом православном

гробљу.

Ожалошћени: братаница ДОБРИЛА БОБАНА, унуке ЉИЉАНА

и СВЕТЛАНА, зетови и праунуци МИХАЈЛО и НИКОЛА

(46(270952)

Последњи поздрав драгом деди

ЂУРИ Миливоја

МАЈСТОРОВИЋУ
инж. технологије

1922–2018.

Отишао си спокојно и мирно у дубокој старо-

сти. Да се живело по доброти, живео би вечно.

С љубављу и поштовањем нек ти је лака ова ба-

натска земља.

Збогом драги деда Ђуро.

Унука ЦЕЦА ВУКОТИЋ, зет ИГОР

и праунуци МИХАЈЛО и НИКОЛА
(45/270952)

Последњи поздрав драгом пријатељу и сарадни-

ку из Фабрике сијалица „Тесла”

дипл. инж. ЂУРИ

МАЈСТОРОВИЋУ

од ЈОВАНА и ЕЛИЗАБЕТЕ ЖИВКОВИЋ

и МИРЕ ГЕРБЕ СТАНИШИЋ

(44/270951)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да

је 12. децембра 2018. године, у 69 години, премину-

ла наша драга

МИЛИЦА ВУЈОВИЋ
1950–2018.

Сахрана је обављена 15. децембра 2018, на Новом

гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруг ВЕЛИМИР, ћерке ТИЈАНА

и ЗОРАНА с породицама
(52/270958)

Последњи поздрав драгом

ДРАГИШИ АНТИЋУ
Лепа су била наша дружења, а сада остају само сећања! 

ДУШАНКА, НАТАША, МИТАР, ШКРБА, НИКОЛА и

ДРАГИША пријатељи из „Тргопродукта”.
(55/270968)

ЂУРА

МАЈСТОРОВИЋ

Поздрав драгом ком-

шији.

Станари зграде у

Браће Јовановић 35

(54/270952)

Последњи поздрав

ДРАГИШИ АНТИЋУ

5. XII 1948 – 15. XII 2018.

Породица АНТИЋ и сестра НАДА с породицом
(60/270975)

Последњи поздрав

драгом брату

ДРАГИШИ

АНТИЋУ

од БИЦЕ и ГУТЕ

с породицом

(109/271079)

Последњи поздрав

нашем драгом куму

МИЛОРАДУ

ПОПОВИЋУ

од породице

НИНКОВИЋ

(103/270731)

Последњи поздрав великом човеку и колеги

МИЛАНУ ЈАКОВЉЕВИЋУ
1958–2018.

Никада те нећемо заборавити.

САЊА и ЖИКИ

(43/270947)

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

Последњи поздрав драгом ујаку

БОЖА МАРКОВ РОГАН

Сестрић ЈОВИЦА

(1/270866)
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Драги наш

ЖАРИЈА

Био си наш ослонац,

снага и сигурност.

Хвала ти на свему.

ЗОРАН, СНЕЖАНА,

НЕМАЊА и МИЊА

(82/271023)

ЖАРКО БУНДАЛО
Драги деда...
Тешко је гледати дешавања која су испред мене, а тебе нема ту да ме подржиш она-
ко како си само ти умео и знао...
Извини што нисам успео да пребродим најтежи задатак који си ми задао... Остао
сам без тебе...
Хвала што си увек веровао у мене и био моја највећа подршка и у добру и у злу...
Увек ћеш бити душа моје душе...
Волим те.
Почивај у миру.

Твој унук МИРОСЛАВ са ДРАГАНОМ и ЂОЛЕТОМ
(85/271026)

Последњи поздрав драгом

ТАТИ
од ћерке ЉУБИЦЕ и зета НИКОЛЕ

Нека те анђели чувају.
(83/271024)

Последњи поздрав оцу

ЖАРКУ

од ћерке МАРИЦЕ, зета ДРАГАНА, унука

ЗОРАНА и унуке ЈЕЛЕНЕ с породицом
(84/271025)

Последњи поздрав

деда ЖАРКУ

од породице КЕЧА

(88/270133)

Последњи поздрав

деда ЖАРКУ

од породице МИТРОВИЋ

(89/271033)

16. децембра 2018. упокојила се наша мајка, у

96. години

РИСТАНКА ВЛАТКОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим мислима и срцима.

Син ЦЕНКО и снаха ТАЊА

(97/271053)

Последњи поздрав

бака ТАНИ

од унуке НАТАШЕ,

зета ВЛАДИМИРА

и праунука ЗОРАНА

и АНЕ

(99/271053)

Последњи поздрав

баба ТАНИ

од унука НЕБОЈШЕ,

снаје ТИХАНЕ

и праунука ЛУКЕ

и КАТАРИНЕ

(98/271053)

Последњи поздрав

драгој ујна

ТАНИ

МИЛОШ и МАРИЈА

са децом

(91/271038)

Последњи поздрав

мојој ујни, а нашој

баба ТАНИ

МИЛЕНА са децом

(92/271039)

Последњи поздрав

нашој

баба ТАНИ

Унуци САНДРА

и НИКОЛА

с породицама

(106/271069)

18. децембра 2018. године преминуо је наш вољени

ДУШАН НАУНКОВИЋ
1936–2018.

Сахрана ће се обавити на Старом православном гробљу,20. де-

цембра 2018, у 13 сати.

Ожалошћени: супруга БРАНКА, синови ВЛАДИМИР и ЗОРАН,

снаје ИВАНА и ОКСАНА, унуци СЕРГЕЈ, АЛЕКСА, ТЕОДОРА,

МИРЈАМ, РЕЉА и МИНА

(111/271082)

После тешке болести напустила нас је наша

вољена

СЛОБОДАНКА
МИХАЈЛОВИЋ

1945–2018.

Нажалост, дошло је време да ми живимо за тебе. 

Вечно ћеш бити наше сунце и сијаћеш.

Ожалошћени: синови БРАНИСЛАВ

и ДАЛИБОР са супругама, унуке КРИСТИНА

и ЛАНА са мајком ЉИЉОМ, ДОРА, унуци

ДАВИД и ЛЕОН, сестра РАДА

и остала родбина и пријатељи
(95/271043)

13. децембра 2018. године, у 92. години, преми-

нула је моја драга мајка

НАДЕЖДА ВУЈИЧИЋ

Сахрана је обављена 14. децембра 2018. године

на Православном гробљу. Почивај у миру мајко.

Ожалошћени: ћерка ВЕРА, зет НОВАК, 

унуци и праунуке
(56/270970

Напустила нас је наша бака и прабака

НАДЕЖДА ВУЈИЧИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Унук ДЕЈАН, праунуке ДЕЈАНА и МИЛА и снаја БОБА

(57/270970)

Последњи поздрав драгој баки и прабаки

НАДЕЖДИ ВУЈИЧИЋ

У нашим си срцима, причи и сећању.

Унука ДАНИЈЕЛА, праунуке ДУЊА, TA RA LOT TE и зет

СТЕФАН
(58/270970)

13. децембра 2018, у 92. години, премину-

ла је моја драга мајка

НАДЕЖДА ВУЈИЧИЋ

Мајко, са осмехом си нас дочекивала и ис-

праћала, била си жена великог срца, оти-

шла си, али туга и бол остају за тобом.

Хвала ти на бескрајној и несебичној љуба-

ви коју си нам пружила.

Твоја ћерка БУБА са унуком и снајом

(86/271027)

НАДЕЖДА ВУЈИЧИЋ
1927–2018.

Последњи поздрав најдражој министарки.

Унук НЕНАД и снаја ТАМАРА
(87/271027)

Последњи поздрав

драгој

баба НАДИ

Памтићемо те по до-

броти и племенито-

сти.

ЂУРО, КАТИЦА, 

ВЕСНА, НИКОЛА,

РЕНАТО и БОЈАНА

с породицом

(110/271080)

Драги

ТАВИЋУ

Хвала Ти за дугогоди-

шње дружење и при-

јатељство. Почивај у

миру.

ЦАНЕ и ЗОРКА

(73/271000)
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СЕЋАЊЕ

ГРОЗДАНА БРКИЋ
21. XII 1939 – 19. XII 2013.

Успомену чувају ћерке СВЕТЛАНА и БРАНКИЦА, унук

УРОШ и зет ГОЈКО (77/271014)

3
Сећање на драге родитеље

ВУЈИЋ

ГЕОРГИЈЕ ЈОВАНКА
рођ. Николајев

1931–2008. 1933–2017.

Заувек у нашим срцима и никада незаборављени.

С љубављу ћерка МИЛАНА с породицом

(80/271018)

Четрдесет најтужнијих

дана

ИВАНКА
МАРИЋ
1941–2018.

Мајко моја, знала си ко-

лико те волим, али ни-

када нећеш сазнати ко-

лико ми недостајеш.

Твоја ГОЦА с породицом

(96/271044)

23. XII 2017 – 23. XII 2018.

МИЛОШ КРАЧУНОВ

Драги наш тата,

година тешка... претешка

Бол, туга, неверица...

огромна празнина... тишина

С љубављу, поштовањем и захвалношћу

твоја породица

(32/270930)

Прошло је четрдесет

тужних дана

ЂУРО

САМАРЏИЋ

Знао си колико те во-

лимо, али никада не-

ћеш сазнати колико

нам недостајеш.

Воле те твоје унуке

ДАДА и СЕКА, 

син ДЕЈА и снајка

МАРИЈА

(65/270983)

Драгом сину и унуку

ДУШАНУ

ТОШКОВИЋУ
27. VI 1996 – 27. VI 2018.

22. децембра 2018. дава-

ћемо шестомесечни по-

мен, у 9 сати, на гробљу

Котеж. Дани пролазе, а

туга за тобом је вечна.

Ожалошћени: отац

РАТОМИР, деда

МИХАЈЛО, баба

СТОЈАНКА, ВИОЛЕТА

и ИЛИЈА

(100/271054)

Последњи поздрав нашој вољеној

ДУШАНКИ КАРИЋ
4. IV 1938 – 18. XII 2018.

Бол и туга се не мере речима ни временом, већ празнином која

је остала.

Волимо те.

Син МИОДРАГ и ћерка МИРЈАНА с породицама

(104/271064)

Последњи поздрав

ДУШАНКИ КАРИЋ
1938–2018.

Колектив „Георада”

(105/271064)

31. децембра 2018. на-
вршава се годину дана
откако није с нама наш

БРАНКО
СТОЈМЕНОВИЋ

1957–2017.

Супруга МАРА, синови
ДАЛИБОР и ЈУГОСЛАВ,
снаје МАРИЈАНА и ИЛ-
ДИКО и унук СТЕФАН

(101/270156)

У петак, 21. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо четрде-

сет дана нашем вољеном Мирку

МИРОСЛАВ МИЛАНОВИЋ
1940–2018.

Туга и бол за тобом остају заувек.

Никад те нећемо заборавити.

Супруга ДРАГИЦА, ћерка МИЛИЦА с породицом

и син ИВАН с породицом

(107/271071)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

на сина јединца

НЕБОЈШУ
РЕЛИЋА

25. XII 1990 – 25. XII 2018.

Tи си увек у мом срцу

и мислима.

Воли те мама
(108/271076)

1990–2018.

НЕБОЈША
РЕЛИЋ РЕЉА

Године које пролазе

не могу избрисати

сећа ње на тебе.

Породице АЛЕКСИЋ

и МАРКОВИЋ
(115/4795)

СЕЋАЊЕ

СТОЈАН ГВОЗДЕНОВИЋ
19. XII 2004 – 19. XII 2018.

С љубављу и поштовањем породица
(78/271016)

Последњи поздрав

ДУШАНКИ КАРИЋ

Породице: ДОЈЧИНОВСКИ, САВЕСКИ и АТАНАСОВСКИ

(114/271098)

Прошла је тужна година без наших милих

ДЕНЧАН

АНА МИЛАН

С љубављу и поштовањем ваши: САЊА, СНЕЖА и ЈОЛЕ
(102/271058)

Последњи поздрав

драгој комшиници

СЛОБОДАНКИ

МИХАЈЛОВИЋ

Станари зграде у

Михајла Петровића

Аласа 21

(37/270937)
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СОЊА

ВАРИ
2015–2018.

Заувек си у нашим

срцима.

Твоја породица

(2/270867)

Сећање на нашу драгу

ЗДРАВКУ

ВАСИЉЕВИЋ
2008–2018.

Породица

(4/270882)

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР МАРТИНОВ

БАТА
27. XII 2011 – 27. XII 2018.

27. децембра 2018. навршава се седам го-

дина откада те нема. Туга и бол се смењу-

ју, а празнина за тобом је све већа.

Твоји: МИЛА, МИЛАН и ЈАСМИНА

(13/270900)

23. децембра навршава се четрдесет дана

откако смо остали без наше драге мајке

РАДУНКЕ ПЕТРИЋ

Ожалошћене ћерке СЛАВИЦА, ВЕРА,  

ТАЊА и РУЖА с породицама

(21/4795)

21. децембра 2018. године
навршава се четрдесет да-
на откада нас је напустио
наш драги отац, деда и
таст

МИРОСЛАВ
ЕРДЕЉАН

2. XI 1940 – 11. XI 2018.

Твоји: ћерке ЗОРАНА и
ДАНИЈЕЛА, унуке СИМО-
НА и КАТАРИНА и зет
МИОДРАГ

(26/270914)

СЕЋАЊЕ

23. децембра 2018. године, навршава се десет

година од смрти наше драге и незаборављене

ДРАГИЦЕ ДОШЕН
1948–2008.

Бол и туга не нестају временом јер празнина

коју је оставио твој одлазак остају вечно.

Твоји најмилији: супруг ПЕТАР, син ДУШАН,

снајка ЈАН и унука АНА у Аустралији, кћер

МАРИЈАНА у Америци, сестра ДАНИЦА са по-

родицом, брат ДРАГАН са породицом, стриц

МИЛАН са породицом, брат од стрица ЖИВО-

РАД са породицом, сестрићи МИЛЕ, МИРО-

СЛАВ, СЛАВИША и ХРАНИСЛАВ са породи-

цама, сестричине НЕВЕНКА, МИРЈАНА, НЕ-

ВЕНА и ЉИЉА с породицама, синовац БРАН-

КО са породицом, синовица ДАНИЦА и РАДА

са породицама, заова ЈОВАНКА, кумови и

пријатељи.

Сви који су те познавали радо те се сећају.

(31/270930)

МИЛИВОЈ МИЈАТОВ

Миле наш,

Прошло је пет година а ти си свакодневно у на-

шим срцима и мислима, али те нема тамо где

нам највише недостајеш, у животу.

Празнина остаје, до краја живота, а љубав је вечна.

Твоји најмилији

(38/270938)

20. децембра навршава
се петнаест година од
смрти нашег тате

ДУШАНА
РАИЧЕВИЋА

Празнина је велика, а
туга још већа.

Твоја деца: СТЕВО, 
ЉИЉА и МИРА

с породицама

(39/270939)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА

ЂУРИЋ
рођ. Илијин

Године пролазе али љу-

бав, сећање и туга вечно

трају.

Ћерка ЉИЉАНА и зет

РАДИША
(41/270944)

СЕЋАЊЕ

МИРКО

ВУКАЉЕВИЋ
2005–2018.

Заборав не постоји,

успомене на тебе тра-

јаће вечно.

Супруга МИЦА
са децом

(47/270953)

СЕЋАЊЕ

БОЖИДАР
ЏУНИЋ

крзнар

2002–2018.
Чувамо сећање на на-

шег Божу.

Твоји: МИЛОЈЕ, 

ЗОРАН и ЗОРИЦА

с породицама
(53/270959)

ЈОСИМОВ

САВА КРИСТИНА
мушки фризер

и педикир

1979–2018. 1981–2018.

ДЕЈАН и МАЈА

(59/270972)

ЧЕДОМИР

КАЛИЧАНИН

Прошло је десет го-

дина а ти си и даље

међу нама – увек, за-

увек.

Твоји најмилији

(66/270987)

26. децембра 2018. навршава се десет година от-

када ниси са нама

МИЛАН ЛОНЧАРЕВИЋ

22. децембра, у 11 сати, даваћемо помен на гро-

бљу Котеж.

Твоји најмилији

(79/271017)

МАРИН

КАЈА МИЛЕ
21. XII 2006. 22. XII 2009.

Синови КОСТА и СРЂАН, снаја ДАЦА и унука ДЕЈАНА
(49/270955)

Петнаестогодишњи помен нашем драгом

ДУШАНУ ГРУЈОВИЋУ
20. XII 2003 – 20. XII 2018.

С тугом и поносом чувамо те од заборава.

Твоји најмилији
(51/270957)

Мили наш

МИЛЕНКО СТОЈАДИНОВ
1959–2008.

19. децембра је десет година.

Само ми знамо колико нам недостајеш.

Воле те твоји најмилији
(61/2709789)

Драгом брату

ЖЕЉКУ ЂУРИЋУ
24. XII 2016 – 24. XII 2018.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породица ПОПОВИЋ
(67/270990)

СЕЋАЊЕ

БРАНКО

МИЛЕУСНИЋ
2017–2018.

Година дана без дра-

гог пријатеља.

Породица БЕЛИЋ

(71/270995)

Једанаест дугих година, године бола

АЛЕКСАНДАР ДУМИТРУ

Много боли и повређује старе незарасле

ране.

Туго и љубави наша!

За тобом ћемо жалити док смо живи...

Тата БАНЕ, мама МИРА и брат

ДРАГАН с породицом

(75/271008)

Прошле су две тужне године откада ниси

са нама, вољени наш тата

ЖЕЉКО ЂУРИЋ

Чувамо и гајимо успомене на тебе и ника-

да те нећемо заборавити.

Почивај у миру.

Твоји: ДРАГОСЛАВ, АДРИЈАНА и ЈАГОДА

(40/270942)
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24. децембра 2018. навршава се тужних четрна-

ест година без нашег драгог

МИЉАНКА МАРИНА МАРЕТА

Све време си у срцима и души твоје супруге

РАДМИЛЕ, сина СЛОБОДАНА, снаје ЕДИТЕ,

ћерке АНЂЕ, зета ДРАГАНА, унука МЛАДЕНА и

НИКОЛЕ и унуке МАРИЈЕ

(3/270870)

СЕЋАЊЕ

САША

КОВАЧЕВИЋ
9. VII 1977 – 18. XII 1999.

Заувек си у срцу и ми-

слима маме и сестре

СЛАЂАНЕ с породи-

цом
(11/270897)

IN ME MO RI AM

3

НИКОЛА

ЂУКИЋ
1983–2018.

Син ЖИВОЈИН

(14/270901)

СЕЋАЊЕ

МАНИЋ

ЗОРАН ГОЈКО

Четири године туге и бола. Сине једини, сваки дан без тебе је у сузама, а

бол је неиздржива. 

Поносна сам што сам вас имала.

Неутешна мајка и супруга ЈАГОДА

(15/270902)

У суботу, 22. децембра 2018. године, у 11 сати, на Старом православном

гробљу, даваћемо шестомесечни помен

МИРУ АДАМОВИЋУ

С љубављу и поштовањем увек ћеш бити у нашим срцима и увек ћемо те

чувати од заборава.

Време пролази, туга и бол остају.

Вечно ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, син МИЛАН

и ћерка ЈЕЛЕНА с породицом
(16/270904)

25. децембра 2018. навршиће се четири године

без наше драге супруге, мајке и баке

МИЛИЦЕ ВИШНИЋ

Време пролази, али љубав и сећање на тебе ни-

када.

Твоји најмилији

(20/270906)

22. децембра 2018, у

11 сати, на Новом гро-

бљу, даваћемо четрде-

сетодневни помен на-

шој вољеној

ЈЕЛКИ

ПЕЈИЋ

Њени најмилији
(24/270911)

Већ четрдесет дана

ниси са нама

ЈЕЛЕНА

ПЕЈИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Кум ВИКТОР

(25/270911)

Сећање на драге родитеље

СТАВРЕСКИ

РАТКО ДРАГОМИРКА
Ћерка ЗОРИЦА с породицом

(27/270919)

ПОМЕН

МЛАДЕН ПУЗИЋ
XII 2016 – XII 2018.

Чувамо те у срцу и души.

Породица

(48/270954)

СЕЋАЊЕ
18. децембра 2018. године навршило се петнаест годи-
на од смрти мог драгог

КОНСТАНТИНА РИСТИЋА
1933–2003.

Време пролази, а сећања не бледе.
Супруга МИРЈАНА с децом(64/270981)

И после једанаест го-

дина бол и туга су ве-

лики

МИЛАНЕ

Накупило се свега...

и суза и бола и туге...

Без тебе је празан

сваки дан, а живот

је наш – као казна.

Много нам

недостајеш!

Твоја породица

КАЉЕВИЋ

(76/271013)

23. децембра 2018. навршава се година откада

није са нама наша вољена мама и бака

МАРИКА СТОЈАНОВИЋ

Мама, недостајеш... Тако слаба реч у коју треба

да стане наша блискост, сви мајчински саосећај-

ни погледи, речи утехе, лековити загрљаји, љу-

бав која брише сваку сузу.

Твоје ЈЕЛЕНА и СЛАЂАНА са децом
(81/271022)

СЕЋАЊЕ

на нашу драгу

ДУШАНКУ КАЊЕВАЦ
рођ. Ћуковић

26. XII 2002 – 26. XII 2018.

Године пролазе, а Ти си и даље у нашим ми-

слима и срцима.

Твоји: ВЕРИЦА, ГОЦА, МИРЈАНА, 

ЖАРКО и ЗОКИ

(93/271040)

СЕЋАЊЕ

СПОМЕНКА МИЛЕНКОВИЋ
1952–2013.

Године пролазе, а сећање и успомене остају.

Твоји најмилији

(30/270781)

Анђеле наш

ДУШАН ТОШКОВИЋ
27. VI 1996 – 27. VI 2018.

Као да ти чујем глас из даљине, поглед те

тражи кроз овај дим тишине.

Суза у оку хоће да проговори, пада на зе-

мљу, као да хоће да поздрави...

Најболнијих шест месеци без тебе...

Мајка ОЛИВЕРА, сестра МАРИНА

и твоји ЦИПЕЛИЋ

(36/270937)

Прошла је тужна година без наше

РУМЕНЕ КОЦЕВИЋ

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомене на

тебе!

Брат МИРЕ и снаја ВУКИЦА с породицом

(72/270999)

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



ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Водоснабдевање 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Успо ри те при до но ше њу бит них
од лу ка, јер ако се оне од но се на
по ро ди цу, мо же се до го ди ти да
по сту пи те ис хи тре но и на чи ни те
гре шку. Сву сна гу усме ри те на
но ве про јек те или тра же ње но вог
по сла. Вру ћа љу бав на сед ми ца.

Не пла ни ра ни пут и су срет са
ста рим при ја те љем мо же из ко -
ре на про ме ни ти ваш по слов ни
ста тус. По ну де на ко је сте за бо -
ра ви ли, по нов но ће би ти ак ту ел -
не. Љу бав ни жи вот ће вам би ти
уз бу дљив. Мно го до га ђа ња и из -
ла за ка до не ће вам но ву љу бав.

Обра ти те па жњу на то ко ме шта
го во ри те. Мно го то га мо же би ти
по гре шно про ту ма че но, а он да
ће вам тре ба ти мно го вре ме на
да ис пра ви те кри ву Дри ну. Уз
по моћ при ја те ља си ту а ци ја ће се
ре ши ти по вољ но по вас. Љу бав -
ни жи вот стаг ни ра.

Пред сто ји вам на пор на и стре сна
не де ља. Оста ни те оп ти ми стич ни,
за не ко ли ко да на ће се све сми -
ри ти. Не за пу штај те сво је оба ве -
зе. Од ре ди те при о ри те те и де лај -
те. По др шка парт не ра је не се -
бич на, не од би јај те је.

Одав но ни сте би ли у ста њу ко је је
из ме ђу ха о са, еу фо ри је и па ни ке.
По жељ но је да зна те шта ствар но
же ли те и да сву сна гу усме ри те
на то. Парт нер вас ири ти ра сво -
јом не за ин те ре со ва но шћу. Бли -
зан ци у ве зи осе ти ће се на пу ште -
ним, а мно ги ће то и би ти.

Ве дри и на сме ја ни за по чи ње те
на ред ну не де љу. Све што је стаг -
ни ра ло, ко нач но се по кре ће. Но -
вац ко ји ду го че ка те, на по кон
сти же. Се ди те и до бро раз ми сли -
те у шта би сте мо гли да га уло жи -
те, јер по не кад су ва ши џе по ви
шу пљи. По чи њу љу бав не игре...

По ма ло сте по су ста ли, опа ла вам
је кон цен тра ци ја и из гле да да се
по ла ко пре да је те. Већ сре ди ном
сед ми це вра ти ће вам се рад ни
елан и кре ну ће те свом сна гом.
Ако вам ис кр сне по слов ни пут,
иди те, јер по сто ји мо гућ ност да
не ко га упо зна те.

Но ви по сло ви су на ви ди ку. По -
тру ди те се да ода бе ре те оно у че -
му ће те се нај лак ше сна ћи и што
ће вам до не ти си гур ну за ра ду.
Но вац вам сти же до кра ја иду ће
сед ми це. Ви кенд ис ко ри сти те да
оде те не куд с парт не ром.

До бро па зи те да све оба ви те на
вре ме и по штуј те ро ко ве. Осе ћа -
те не ки чу дан умор, што мо же до -
ве сти до гре ша ка. Да не би сте
угро зи ли свој ста тус, узми те од -
мор. Љу бав ни жи вот вам је на
клац ка ли ци. Не жу ри те са од лу -
ка ма.

Пра ви те пла но ве и сви су из гле -
ди да се они мо гу ре а ли зо ва ти у
ско ри јој бу дућ но сти. Сит не за -
кон ске за вр зла ме би ће успе шно
ре ше не и пре не го што оче ку је те.
По ка жи те парт не ру ко ли ко вам
је ста ло до ње га. Поч ни те да
пла ни ра те за јед нич ки жи вот.

Пред ва ма су ле па по ро дич на
до га ђа ња. Мно ге Ри бе ће раз ми -
шља ти о по том ству. Пра во је
вре ме за то. Ма ње не су гла си це
са чла но ви ма по ро ди це. Нов ча -
ни при лив је ма њи, али ре до ван,
па не ма озбиљ ног раз ло га за се -
ки ра ци ју.

Да ли сте се би пре ви ше сло бо де
да од лу чу је те шта је нај бо ље за
љу де око вас, а то вам се мо же
вра ти ти као бу ме ранг. Про бле ми
с не ким од чла но ва по ро ди це ће
вас успо ри ти, али то ће се по ка -
за ти као до бро, јер сте на пу ту да
до не се те ло ше од лу ке.

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

РОЂЕНИ

ДО БИ ЛИ БЛИ ЗАН ЦЕ – ЋЕР КУ И СИ НА
27. но вем бра: Ни ко ли ну и Ва лен ти на – Ана ма ри ја и Ни ко ла Фриц кер.

ДОБИЛИ ЋЕРКУ
9. но вем бра: Ло ре ну – Ма ри на Ту дић и Сла ви ша Трај ко вић; 22. но вем бра: Теу – На -
та ша Пан тић и Алек сан дар Или јев ски, Кру ну Ду шан ку – Да ри ја Ђу ро вић и Да ни јел
Кне же вић; 23. но вем бра: Со фи ју – Илон ка Ба лог и Да ро Ма ри чић; 27. но ве мбра:
Еле ну – Ал би на Кре цу Шу бља и Жа ни јел Шу бља; 30. но вем бра: Бо ја ну – Јо ван ка и
Ни ко ла Сми ља нић, Ка та ри ну – Див на и Вла ди мир Ва сић. 

ДОБИЛИ СИНА
17. но вем бра: Ог ње на – Мир ја на Пе тро вић и Алек сан дар Пе шев си; 21. но вем бра: Ми -
хај ла – Би сер ка и Алек сан дар Алек со ски, Аран ђе ла – Ја сми на Стој ков и Ни ко ла Но ва ков;
26. но вем бра: Ву ка на – Са ња и Бо шко Ру нић, Оли ве ра – Ан ка и Лан до Па ри грос; 27. но -
вем бра: Ан дре ја – Ана и Јан Лип так; 28. но вем бра: Алек сан дра – Јо ва на Ка ла ба Уби -
па рип и Да ли бор Уби па рип, Ду ша на – Дра га на и Дра ган Ми ли ћев, Сте фа на – Та ма ра
Бог да но вић и Мар ћел Мун ћан;  29. но вем бра: Алек су – Алек сан дра и Ми ро слав Мла де -
но вић; 1. де цем бра: Ву ка ши на – Је ле на и Ми лош Ма ле тић, Ђор ђа – Мир ја на Ма њен чић
Са ва но вић и Бо јан Са ва но вић; 2. де цем бра: Ма те ју – Алек сан дра и Де јан Стан ко вић.

ВЕНЧАНИ

1. де цем бра: Ма ри ја Ве љић и Жив ко Ве љић, Да ли бор ка Јо вић и Ко ста Илић, Та тја на
Пе три чић и Мла ден Ива но вић; 6. де цем бра: На та ли ја Ву јић и Не ша Ђор ђе вић, Маг -
да ле на Нађ и Ми ро слав Злат ко вић.

УМРЛИ

23. но вем бра: Ер жи Ми у ца (1953), Ву ко ман Вуч ко вић (1955), Љу бин ка Гр гов ски (1952),
Мир ко Ку рај (1960), Ра ди во је Мај дак (1969); 24. но вем бра: Ву ко са ва Да кић (1928), Ани -
ца Пе тро вић (1932), Ср би јан ка Ву чић (1933); 25. но вем бра: Ми ли во је Ша рац (1936); 26.
но вем бра: Ми ле ва Та сић (1927), Јо зеф Пир ков (1943), На та ли ја Шти бли ја но вић (1924),
Љи ља на Глу ва ков (1933), Ике Ма то вић (1933), Ра де Стој нић (1934), Дра ган Да ви до вић
(1953), Ми лин ко Бе штић (1951), Ми ле на Стој шин (1949); 27. но вем бра: Па вле Киш
(1940); 28. но вем бра: Ста ни мир ка Вла хо вић (1941), Ле по са ва Па вло вић (1928), Ви до са -
ва Ку зма но вић (1937), Па вел Пе иа (1948), Де сан ка Ђу ка но вић (1931), Ср би јан ка Ден чић
(1928), Ми ро слав Ки џин (1951); 29. но вем бра: Стан ко Ма ти ја ше вић (1937), Ва ле ри ја
Њерш (1934), Ни ко ла Ар де љан (1939); 30. но вем бра: Дра ги ња Ста ни ми ро вић (1929),
Ја на Кне же вић (1943), Ра ди вој ка Ми тро вић (1948); 1. де цем бра: Зо ран Ро тар (1946), Бо -
јан Го лић (1934), Жи ван ко Ва сић (1946), Ва сиљ ка Зу ро вац (1934), Ми ле То ма ше вић
(1942), Љу би ца Опа чић (1934), Бо жи дар Сто ја но вић (1942), Дар ко Би хлер (1984), Ве лин -
ка Пе тру шић (1937); 2. де цем бра: Сте ван Мар ков (1948), Бо жи дар Мар ков (1929), Злат -
ко Бе рац ка (1965), Вла ди мир Ба шнар (1984); 3. де цем бра: Ми о драг Ма це де љан (1960),
Ра до мир Са јић (1946) Вла ди мир Ми ли ће вић (1947); 4. де цем бра; Љу би ца Кне же вић
(1929), Во ја Фи ли пов ски (1937), Ми лу тин Би кар (1937), Ма ра Лу кић (1932); 5. де цем бра:
Сто јан Стан ко вић (1928), Ми лин ка Ми ло ва но вић (1953), Је ли са ве та Ан ђе лев ски (1944),
Ду шан ка Бу га ри но вић (1935); 6. де цем бра: Иван ка Мар ко вић (1935). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕШЕЊА – Бела укрштеница: ирак, в, ка, Арап, Неро, Ив, н, искри-
вити, Сар, зазор, кз, точир, р, маскота, еја, тонер, ну, лави, а, органи-
зам, Сталаћани, танак, мис. Судоку: 317284695, 698157432,
425693178, 859421763, 173968524, 246735981, 561872349,
784319256, 932546817. Двострука укрштеница: репрезент, ентери-
јер, птице, ага, рецина, оп, Ерен, дата, зи, Адемир, еја, амини, Него-
тинац, траперице.Етница: Аранђеловчанка.

ЕТНИЦА

ЖИВИ ПОДНО БУКУЉЕ

AНЂЕЛКА РАНЧОВА

(НАПОМЕНА: етница је врста анаграма код кога поставка
садржи име женске особе, а решење представља назив за
особу која живи у неком граду).
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Сами уцртајте црна поља. У загради иза описа означен је њихов
број у појединим редовима и колонама.

ВОДОРАВНО: 1. држава у Азији (0), 2. ознака за волт – према (1),
3. припадник једног семитског народа (0), 4. италијански глумац
(Франко) (0), 5. име глумца и певача Монтана – симбол азота (1),
6. учинити кривим (0), 7. индустријска област у Немачкој – стид,
срамота (1), 8. казнени завод (скр.) – левак (1), 9. ознака за разред
– амајлија (1), 10. птица грабљивица – боја за штампаче (0), 11. на-
родни универзитет (скр.) – цртање тушем – први вокал (2), 12. тело
органског порекла (0), 13. становници Сталаћа (0), 14. који је мале
дебљине – изабрана лепотица (1).
УСПРАВНО: 1. простодушност, отвореност (0), 2. источњачка ман-
долина – монголски шатор (1), 3. симбол криптона – узвик нестр-
пљења (ама) – град у Белгији (2), 4. ознака за пречник – показна
заменица – тулипан (2), 5. недолазак (0), 6. име и презиме нови-
нара и публицисте, добитника Новембарске награде Града Панче-
ва за 2018. годину (на слици) (1), 7. ознака за рендген – тежња ка
промени доктрине (стр.) (1), 8. земљиште, некретнине (турц.) –
рођенданске посластице – име глумице Жирардо (2), 9. бетонски
митраљески бункер – Димин мускетар (1).

БЕЛА УКРШТЕНИЦА ДВОСТРУКА УКРШТЕНИЦА
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ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. представник (лат.), 2. уну-
трашњи простор грађевине (грађ.), 3. крилати кичмењак
(мн.) – турски великаш, 4. грчко бело вино – узвик при ско-
ку, 5. област у Швајцарској – оно што је познато (лат.), 6. де-
вето и десето слово азбуке – некадашњи бразилски фудбал-
ски ас, 7. птица грабљивица – органска једињења изведена
из амонијака, 8. становник Неготина, 9. фармерке.

СУДОКУ
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би, па делом и због тога мој
репертоар је махом сачињен
од саме импровизације одно-
сно од неке мешавине фанка,
регеа, боса нове, блуза, афро-
бита или било чега што ми пад-
не на памет. Као и увек, то се
некоме свиди, некоме не, али
ја пре свега свирам за своју ду-
шу. Што се опреме тиче, с об-
зиром на то да не возим кола,
већ искључиво бицикл, она тре-
ба да буде лако преносива, јер
је сваки килограм више инспи-
рација мање док стигнеш на
место наступа. У питању су јед-
на мала гитара и једно поја-
чалце „роланд мобил кјуб”, на
батеријски погон, па тако и чу-
вам околину – прича Борко.

Његов стил је повезан с мир-
нијим местима, како би себе
могао лакше да чује, а поред

Петак, 21. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Ка та
Ве се ла, ми ро љу би ва, уми ља та,
по ма ло пла шљи ва, али увек
рас по ло же на за ма же ње, ова
бе за зле на ку ца мо жда сла бо
лаје, али има нај леп ше очи у
кра ју.

Иа ко је ста ра три-че ти ри го -
ди не, Ка та во ли да се игра као
не ко ште не. Она да не про во ди
по ка фи ћи ма у пар ку, али но ћи
су ве ли ки про блем за њу, на ро -
чи то сад кад је зи ма, па умо р на
од жи во та на ули ци тра жи то пли дом, не жне ру ке и мно го
љу ба ви.

Ка та је ма њег ра ста, па је по год на и за жи вот у ста ну, а све
дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 060/62-77-222.

Уна
Већ удо мље на жен ка аме -
рич ког ста фор да, ста ра око
две го ди не, да је се на но во
удо мља ва ње због ло ших
усло ва у ко ји ма је жи ве ла.

Сте ри ли са на је, пи то ма
и не жна пре ма љу ди ма, али
се с по је ди ним пси ма не
сла же баш нај бо ље.

За ин те ре со ва ни за ову цр но-бе лу ле по ти цу до ње мо гу до -
ћи пре ко удру же ња уз пот пи си ва ње уго во ра; би ће про ве ра -
ва ни усло ви удо мља ва ња, а оста ло се мо же са зна ти по зи вом
на те ле фон 065/34-74-230.

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

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

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Оно што карактерише многе
велике градове, попута Пари-
за, Лондона, Прага... и наро-
чито Берлина, свакако је ат-
мосфера која се може осетити
на улицама.

Један од најаутентичнијих
чинилаца тих позитивних ви-
брација сасвим сигурно је му-
зика која етар боји у веселе ни-
јансе, а допире из инструмена-
та распоређених по фреквент-
ним пешачким локацијама.

У последње време и у Пан-
чеву се могу видети и чути та-
кви ствараоци и само би не-
виђени намћор порекао да они
нама и нашем граду доносе
толико насушно окрепљење
душе...

Други од двојице препознатљи-
вих панчевачких уличних сви-
рача је Боривоје Николић Бор-
ко, који се већ неколико годи-
на најчешће може видети у
Градском парку, а у последње
време углавном у близини не-
кадашњег хотела „Слобода”.

С те локације, препуне кон-
траста, уз помоћ гитаре и дру-
гих помагала, овај мултиумет-
ник одашиље позитивне вибра-
ције у виду егзотичних инстру-
ментала, који сваког, независно
од тога каква му је музика на
срцу, могу да релаксирају. Бар
на тренутак. А зна се да је цео
живот саздан од тренутака...

„Страх” од кловна
Овај креативни Панчевац ро-
ђен је 1973. године, а занимљи-
во је да је и његов отац свирао
рокенрол, и то у легендарним
„Хаскима”. Борко је још од ти-
нејџерског доба у истим вода-
ма, а последње четири године
забавља народ на улици.

– Иако је свугде опуштеније
и инспиративније свирати не-
го у свом месту, трудим се да
не досадим ни другима ни се-

И ПАНЧЕВО, ПОПУТ МНОГИХ МЕТРОПОЛА, ИМА УЛИЧНЕ СВИРАЧЕ (2)

МАШТА ЛЕК ПРОТИВ ЛОШИХ СТВАРИ
сам свирао и код јавног тоале-
та који не ради. Иначе, пре
подне није толико атрактивно
зато што су људи у јурњави због
неког посла или плаћања ра-
чуна, па су много расположе-
нији по подне и увече. Клинци
увек најискреније реагују и од-
мах почну да играју. С друге
стране, догађало ми се да ме
нека бака слуша пола сата, при-
ђе и каже да сам јој улепшао
дан. Свирао сам и с кловнов-
ским носем, али се већина пла-
шила и да ме погледа. И када
сам возио моноцикл, многи су
вртели главом у неверици. Из-
узев Рома, који су, уз децу, нај-
боља публика. Не можеш да
предвидиш реакцију: за неке
је то нешто магично, а други
ме гледају са ишчуђавањем –
каже овај улични свирач.

Посетиоци и астрална 
путовања
Борка је пре осам година заде-
сила велика невоља, коју он,
како сам каже, уопште није та-
ко схватио.

– Имао сам тумор пре осам
година. И то најчешћу и најо-
паснију форму – глиобластом
4. За некога је то болест, али ја
сам га доживео као посетиоца
који ми је дошао са информа-
цијом да размислим о свему,
јер сам правио много пробле-
ма, на чему сам му веома за-
хвалан. Променио сам и тем-
по живљења – уместо да виле-
ним ноћу, почео сам да лежем
у 22 сата и устајем око 5. Све
сам радио да се окренем ка не-
ком веселијем дешавању, по-
пут жонглирања лоптицама или
вожње моноцикла и, наравно,
уличној свирци. Заправо, по-
могла ми је машта, што је у та-
квим тренуцима од пресудног
значаја; не сме се подлећи стра-
ху, а ја сам то доживео као не-
ки стрип. И тако сам успешно

прошао и операцију, зрачење,
хемиотерапију... Рецимо, од-
лазак на зрачење био ми је као
улазак у свемирски брод и оби-
лазак непознатих планета, па
ми је за тих пет минута било
као на неком астралном путо-
вању, односно као да преле-
ћем нека мора и планине. И
док су се други болесници др-
жали за главу, ја сам био мал-
тене усхићен – присећа се чо-
век који је победио тумор.

Док свира, Борко воли да се
маскира у неку необичну поја-
ву, будући да то привлачи љу-
де, а инспиративне су му и лу-
пер педале, јер тако може да
на лицу места сними песму.

– Некад понесем и пар ли-
менки, па укључим микрофон
и малу миксету са четири ка-
нала, изударам конзервице, до-
дам гитару и забава почиње.
Једноставно, импровизација
увек пролази, а и мене надах-
њује, па могу да свирам по че-
тири сата без престанка. Да би
био улични извођач, мораш да
искомбинујеш више вештина,
јер све зависи од тебе: ти си и

вођа пута, менаџер, књиговођа,
али изнад свега – забављач. На-
ђе се и ко то воли, па ми убаци
динарчић. Углавном су то ма-
њи износи, а тачно се зна кад
су пензије, па онда буде мало
издашније. Буде и изненађења.
Понекад неки чиле, немачки
пензионер, убаци десет евра, а
рецимо, једног прилично пу-
стог дана, један голуб удосто-
јио ме је да по мени изврши
нужду мало јачег типа. И када
сам стигао кући и кренуо да
бројим новац, искочила је нов-
чаница од две хиљаде динара.
Изгледа да има нечег у причи о
голубу – наводи овај гитариста.

И успављивач беба...
Борко се придржава свих не-
писаних „уличних” кодекса, па
никад не стаје испред кафића,
бутика или установа, а у њего-
вом случају инструмент може
да буде врло тих и чак – успа-
вљујуће медитативан.

– Једном приликом наишле
су три маме с врло нервозним
и кењкавим бебама, па сам од-
мах засвирао неки пријатан
афро. У року од два-три ми-

нута све три бебе су заспале, а
мамице су одмах почеле да за-
хваљују и питају кад и где сви-
рам. Постоји интеракција, па
сам захваљујући томе свирао
на неколико дечјих рођендана.
Други пут, кад сам наступао на
кеју, звао ме је човек из кануа
да радим на неком сплаву. Ипак,
моментално немам далекосе-
жне планове, а док тражим иде-
ални бенд, очекујем резултате
са аудиције за уличне свираче
у Београду за следећу годину. У
зависности од оцене, делиће се
и локације, па се надам да ће
ме Божић Бата обрадовати. Све
у свему, ово може да буде по-
сао, али као и код других по-
слова, мораш да му посветиш
све време којим располажеш –
поентира Борко.

Као улични свирач он би во-
лео да обиђе места по Европи,
попут Берлина, који важи за
меку уличних шоумена. Дотле,
захваљујући њему, наш град
наликује европским метропо-
лама, макар док пролазите по-
крај таквих уметника.

Ј. Филиповић

На кон го ди на про па да ња не -
ка да чу ве них пан че вач ких хо -
те ла, пре све га „Та ми ша” и
„Сло бо де”, овај град ни је имао
аде ква тан уго сти тељ ски обје -
кат за ко ли ко-то ли ко при сто -
јан сме штај љу ди ко је пут ова -
мо на не се. И не са мо њих већ
и оних из пре сто ни це, јер по -
зна то је да се уве ћа ва број стра -
на ца ко ји по хо де Бе о град, чи -
ји су ка па ци те ти све че шће не -
до вољ ни.

Та ко је би ло све до пре не ки
дан, ка да је Пан че во ко нач но
до би ло хо тел. И то по све му
су де ћи – пра ви, с ком фо ром
до стој ним оних из гра до ва чу -
ве них по „си ти-брејк” ту ри зму.

С тим се очи глед но сло жи ла
и над ле жна ко ми си ја Ми ни -
стар ства ту ри зма, бу ду ћи да
је хо те лу „Гранд Хе до нист”,
не дав но из гра ђе ном на Тр гу

кра ља Пе тра I (угао с Ње го -
шевом), до де ли ла че ти ри
звезди це.

Је дан од вла сни ка, Ми лан
До зет, ка же да су ис пу ња ва ли

и ви ше усло ва не го што је нео -
п ход но за ту ка те го ри ју – од
ква ли те та ма те ри ја ла и за вр -
шне об ра де, пре ко об у че но сти
осо бља, до ком фо ра је да на ест

со ба, ме ђу ко ји ма су и две
„лукс” и је дан апарт ман ве ли -
чи не пре ко 60 ква дра та.

– Со бе су нам про стра не и
тех нич ки опре мље не: вај-фа јем,

ка блов ском те ле ви зи јом и те -
ле фо ни ма, док смо зи до ве укра -
си ли сли ка ма углед них Пан -
че ва ца – од Уро ша Пре ди ћа до
Не бој ше Гло гов ца или Аш хен

Ата љанц. Има мо и кон гре сну
са лу за се дам де се то ро до сто
љу ди, с ви део-би мом, ми кро -
фо ни ма, озву че њем... Иа ко смо
обје кат све ча но отво ри ли у пе -

так, 14. де цем бра, уз при су ство
ше зде се так углед них су гра ђа -
на, он ра ди још од 1. но вем -
бра. Ме ђу пр вим го сти ма ов де
су од се ли уче сни ци ми ну лог
џез фе сти ва ла и зва ни це с Да -
на гра да. Тре нут но нам је по -
пу ње но 80 од сто ка па ци те та, а
нај ви ше је стра на ца – из Грч -
ке, Шпа ни је, Бу гар ске, Тур ске...
Што се са ме по ну де ти че, ре -
ци мо, про се чан пан си он с до -
руч ком је 60 евра, а умре же ни
смо с не ко ли ко аген ци ја, па
тек оче ку је мо при лив – ис ти -
че До зет.

И још јед ном – „Гранд Хе до -
нист” је зва нич но је ди ни хо тел
у гра ду, с об зи ром на то да се
сви оста ли слич ни об јекти тре -
ти ра ју као ви ле или хосте ли.

А то се мо же осе ти ти већ
на са мом ула зу ка да про ђе те
те пи хом кроз пре по зна тљи ве
укра сне ко ноп це, где че ка

љуп ка ре цеп ци о нер ка са шар -
мант ним осме хом до бро -
дошли це и нео п ход ним ин -
фор ма ци ја ма...

Ј. Ф.

ОТВО РЕН „ГРАНД ХЕ ДО НИСТ”, УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕ КАТ СА ЧЕ ТИ РИ ЗВЕ ЗДИ ЦЕ

Пан че во нај зад до би ло пра ви хо тел

парка, то су и Народна башта
и тамишки кеј.

– Понекад наступам и на ау-
тобуским станицама, попут оне
код моста ка Београду. Једном
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мо мно го про бле ма и на тре -
нин зи ма, јер не ма до вољ но
игра ча. Шта је – ту је, пред сто -
ји нам те шко го сто ва ње у Ва -
ље ву. По ку ша ће мо да се ску -
пи мо не ка ко. Ме та лац је у се -
ри ји по бе да, би ће нам из у зет -
но те шко, али не пре да је мо се
уна пред – ре као је у те ле фон -
ском раз го во ру пр ви тре нер Та -
ми ша Бо јан Јо ви чић.

Да кле, пред ко шар ка ши ма
из на шег гра да је но во ве ли ко
ис ку ше ње. Сле ди им го сто ва -
ње у Ва ље ву, где их оче ку је вр -
ло не у год ни Ме та лац, ко ји је у
про шлом ко лу са вла дао Ду нав
и та ко упи сао че твр ту пр вен -
стве ну по бе ду.

ли у сво јим на ме ра ма. Осим
увод них пет-шест ми ну та, ка -
да смо во ди ли и с де вет по е на
раз ли ке, све оста ло би ло је ка -
та стро фал но. Без фа у ло ва, без
кон так та, без так ми чар ске игре.
Бо рац је ап со лут но за слу же но
три јум фо вао. Исти на, не тра -
жим ни ка кво оправ да ње, али
има ли смо и ја ко те жак пут до
Чач ка, по оном сне гу ко ји је
за ве јао це лу Ср би ју. Уз све то
му че нас и по вре де игра ча. Ил -
кић има про бле ма с ле ђи ма,
Ла бу до вић је по ло мио ша ку,
Је ко вић је имао не ку ин тер -
вен ци ју на оку, а уз све то еки -
па је де сет ко ва на због упа ла
гр ла и сто мач ног ви ру са. Има -

Стре ли чар ски клуб Ко шут њак
ор га ни зо вао је у ма лој ха ли
„Шта рк Аре не” Пр вен ство Бе -
о гра да, на ко ме се СК Пан че во
пред ста вио са два де сет јед ним
так ми ча ром.

Бар ба ра Бе кић је три јум фо -
ва ла у кон ку рен ци ји ју ни ор ки
у га ђа њу олим пиј ским лу ком,
а злат не ме да ље су осво ји ли и
Ла зар Ан дре ев и Ана Ве ли ми -
ров у над ме та њу ка де та. Ма -
ри ја Љу бин ко вић је би ла нај -
бо ља се ни ор ка у га ђа њу ком -
па унд лу ком, а за јед но са Сте -
фа ном Жи ки ћем три јум фо вала

је у кон ку рен ци ји ме шо ви тих
па ро ва.

Сре бр не ме да ље су осво ји ли
ка дет Сте фан Кља јић у га ђа њу
олим пиј ским лу ком, Сте фан
Жи кић у кон ку рен ци ји се ни о -
ра у га ђа њу ком па унд лу ком и
се ни ор ска еки па СК-а Пан че -
во у га ђа њу олим пиј ским сти -
лом, у са ста ву Де јан Фор го, Де -
јан Ја коб и Дра ги ша Јев тић.

Ка дет Јо ван Шпе хар и ве те -
ран Ми ло ван Ву јић за слу жи ли
су брон за на од лич ја у га ђа њу
олим пиј ским лу ком.

У Бе о гра ду је про шле су бо те
по след њим, ше стим ко лом
спу ште на за ве са на ово го ди -
шњу Ли гу ре ша ва ча ша хов -
ских про бле ма Ср би је. Мла -
ди Пан че вац Или ја Се ра фи -
мо вић по но во је за бе ле жио
од ли чан на ступ и, с 55,5 по е -
на, од 60 мо гу ћих, осво јио
тре ће ме сто.

По сле за вр шет ка овог ко -
ла су ми ра ни су ре зул та ти
оства ре ни то ком го ди не и
про гла ше ни нај бо љи ре ша ва -
чи ли ге у се ни ор ској и ју ни -
ор ској кон ку рен ци ји. По ред

то га што је по нео ти ту лу нај -
бо љег ју ни о ра, Или ја је оства -
рио пра ви под виг, за у зи ма -
њем дру гог ме ста у укуп ном
пла сма ну. По бед ни ци у обе
кон ку рен ци је на гра ђе ни су
ме да ља ма, ди пло ма ма и вред -
ним роб ним на гра да ма.

Овим сјај ним ре зул та том
наш че тр на е сто го ди шњи су -
гра ђа нин кру ни сао је нај у спе -
шни ју го ди ну от ка ко се ба ви

про блем ским ша хом. По чео
је у апри лу, осва ја њем пе те
уза стоп не ти ту ле у ре ша ва њу
ша хов ских про бле ма на ка -
дет ском Пр вен ству Ср би је, а
на ста вио у сеп тем бру на Свет -
ском пр вен ству у Охри ду, где
је тре ћи пут за ре дом по бе дио
на ју ни ор ском тур ни ру у ком -
по но ва њу ша хов ских про бле -
ма. По чет ком де цем бра у Ско -
пљу је одр жа но Европ ско
првен ство у бр зо по те зном и
убр за ном ша ху, ка да је Или ја
на сту пио на пра те ћој ма ни -
фе ста ци ји у ре ша ва њу ша хов -

ских про бле ма. Са овог так -
ми че ња до нео је брон за ну ме -
да љу и пр ви пут у ка ри је ри
осво јио нов ча ну на гра ду. По -
ред све га на ве де ног, то ком го -
ди не је као нај мла ђи про блем -
ски су ди ја успе шно пре су дио
тур нир у ша хов ској ком по зи -
ци ји, на ко ји је при сти гло 58
ра до ва 32 ау то ра из пет на ест
зе ма ља.

Мла дог Се ра фи мо ви ћа че -
ка за слу же ни од мор до кра ја
ја ну а ра, ка да се одр жа ва си -
мул та но ме ђу на род но ре ша -
вач ко так ми че ње, ко је се бо -
ду је и као пр во ко ло Ли ге реша -
ва ча Ср би је за 2019. го дину.

Уче ни ци из на шег гра да оства -
ри ли су сјај не ре зул та те у за -
вр шни ца ма школ ских шам -
пи о на та ко ји су одр жа ни у
гра до ви ма ши ром Ср би је.

Му шка еки па Елек тро тех -
нич ке шко ле „Ни ко ла Те сла”
осво ји ла је дру го ме сто на др -
жав ном пр вен ству у фут са лу.
Так ми че ње је тра ја ло два да -
на, 10. и 11. де цем бра, а до -
ма ћин је био град Ча чак.

Са две по бе де у гру пи, про -
тив ти мо ва из За је ча ра и
Пожа рев ца, и јед ним не ре -
ше ним ре зул та том про тив
екипе из Шап ца, мом ци су
до шли до фи на ла, у ко јем
су из гу би ли од ри ва ла из
Субо ти це.

Пан че вач ку еки пу је пред -
во дио про фе сор Ду шан Лу -
кић, а игра ли су: Пре драг
Ви де но вић, Оскар Ке мењ, Ду -
шан То до ров, Ма те ја Гру ји -
чић, Пе тар Ста нић, Ра до слав
Жи ва но вић, Ср ђан Јо вић,
Иван Лу кић и Мар ко Ан дић.

Фан та стич на вест сти гла је
и из Кра гу јев ца, где је 5. де -
цем бра одр жа но др жав но пр -
вен ство у пли ва њу.

На овом так ми че њу бри -
љи рао је Стра хи ња Шон дић,
уче ник осмог раз ре да ОШ
„Брат ство –је дин ство”, ко ји је
осво јио нај сјај ни је од лич је у
тр ци на 50 м пр сно.

СПОРТ
Петак, 21. децембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Бо рац оправ дао уло гу
фа во ри та

По вре де и ви рус 
де сет ко ва ли еки пу

Утак ми ца ма три на е стог ко ла
про шлог ви кен да је на ста вље -
на пр вен стве на тр ка за бо до ве
у Ко шар ка шкој ли ги Ср би је.
По сле се ри је до брих ига ра и
по бе да Та миш је на про гра му
имао ве ро ват но нај ве ће ис ку -
ше ње. Пу то вао је у Ча чак, на
мег дан с до ма ћим Бор цем, већ
го ди на ма јед ним од нај бо љих
срп ских ти мо ва. Пан чев ци ни -
су оти шли на ово го сто ва ње с
бе лом за ста вом, же ле ли су да
оста ве што бо љи ути сак, али
за из не на ђе ње ни су има ли сна -
ге: Бо рац –Та миш 86:64, по че -
твр ти на ма 22:20, 22:13, 25:12
и 17:19.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Бо јан Јо ви чић до бро су за -
по че ли овај су срет, иа ко је и
пре ње го вог по чет ка Бо рац ва -
жио за ап со лут ног фа во ри та.
Око 1.000 љу би те ља игре под
обру че ви ма у дво ра ни крај Мо -
ра ве ви де ло је до бру ко шар ку
у пр вих де сет ми ну та. Та миш
је чак озбиљ но и за пре тио, јер
је био у осет ној ре зул тат ској
пред но сти, али су Ча ча ни убр -
зо зби ли сво је ре до ве и оправ -
да ли уло гу фа во ри та.

Дру га че твр ти на је у пот пу -
но сти при па ла до ма ћем ти му,
па је већ на по лу вре ме ну по -
бед ник мо гао да се на слу ти.
Ни по сле од мо ра сли ка на те -
ре ну ни је се из ме ни ла. Бо рац
је био тим ко ји др жи све кон це
утак ми це у сво јим ру ка ма, па

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ПО СЛЕ ЧАЧ КА СЛЕ ДИ ПУТ У ВА ЉЕ ВО

ФИ НА ЛЕ ШКОЛ СКИХ НАД МЕ ТА ЊА

СТРА ХИ ЊА ШАМ ПИ ОН, 
СРЕ БРО ЗА „ТЕ СЛИ НУ”

РЕ ША ВА ЊЕ ША ХОВ СКИХ ПРО БЛЕ МА

ОДЛИЧНА ГО ДИ НА ЗА ИЛИ ЈУ

НАДМЕТАЊЕ СТРЕ ЛИ ЧА РА

ПО ТВР ДИ ЛИ ПРИ МАТ

Чла но ви се ни ор ске ре пре зен -
та ци је Ср би је у ка ра теу уче -
ство ва ли су на јед ном од нај ве -
ћих тур ни ра Се ри је А у Шан га -
ју, али у из у зет но ја кој и број -
ној кон ку рен ци ји бо ра ца из це -
лог све та оста ли су без ме да ља.

Иа ко је так ми чар ска се зо на
у 2018. го ди ни за вр ше на, на
по зив са ве зних се лек то ра на
при пре ма ма на Та ри бо ра ви -
ће нај бо љи так ми ча ри Ди на -
ма: Сло бо дан Би те вић, Та ма -
ра Жи вић, Дар ко Спа сков ски,
Ја на Кој чић, Алек сан дар Зде -
шић, Ни ко ла Ива но вић и Урош
Пе тро вач ки.

КА РА ТЕ-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

НА РЕ ДУ СУ ПРИ ПРЕ МЕ

Так ми ча ри Рвач ког клу ба Ди -
на мо има ли су мно го успе ха
то ком це ле 2018. го ди не. А ка -
ко су је за по че ли, та ко је и за -
вр ша ва ју – ме да ља ма и пе ха -
ри ма. На ши мла ди су гра ђа ни
су про шлог ви кен да уче ство -
ва ли на два зна чај на так ми че -
ња, а што је нај ва жни је, са оба
су се вра ти ли оки ће ни но вим
од лич ји ма.

На ве о ма ја ком ме мо ри јал -
ном тур ни ру „Иви ца Фр гић Жу -
ти”, одр жа ном 15. де цем бра у
Сом бо ру, РК Ди на мо се пред -
ста вио са се дам рва ча, ко ји су
осво ји ли три ме да ље.

Сте фан То до си је вић се над -
ме тао у гру пи так ми ча ра до
пет на ест го ди на, у ка те го ри ји
до 52 кг, у ко јој је осво јио нај -
сјај ни је од лич је. По ред злат не
ме да ље, Сте фа ну је при пао и
пе хар на ме њен нај бо љем так -
ми ча ру тур ни ра, јер је у ње го -
вој ка те го ри ји би ла и нај ја ча
кон ку рен ци ја. Злат ну ме да љу
је за слу жио и Па вле Ра ди во је -
вић, ко ји се над ме тао у гру пи

де ча ка до де вет го ди на, у ка те -
го ри ји до 22 кг. Алек са Јо вић
је за слу жио брон за но од лич је
у кон ку рен ци ји рва ча до је да -
на ест го ди на. Бо је Ди на ма бра -
ни ли су и: Ми хај ло и Вељ ко
Ву ји но вић, Ар се ни је Јан ко вић
и Је ле на Кр сто вић.

Већ у не де љу, 16. де цем бра,
мла ди рва чи Ди на ма би ли су
на но вом ве ли ком ис ку ше њу.
Уче ство ва ли су на ме ђу на род -
ном тур ни ру у Кра гу јев цу, у
ве о ма ја кој кон ку рен ци ји, ко ју
су чи ни ли њи хо ви вр шња ци из:
Бу гар ске, Грч ке, Ма ке до ни је,
Ру му ни је и Ср би је.

Сте фан То до си је вић је и на
овом так ми че њу осво јио нај -
вред ни ји тро феј, док је Ми ли -
ца Се ку ло вић за ра ди ла ти ту лу
ви це шам пи о на у ка те го ри ји до
42 кг. Још јед ном је сја јан био
и Алек са Јо вић, али је овог пу -
та за у зео че твр то ме сто.

Мла де рва че Ди на ма пред -
во ди ли су њи хо ви тре не ри Ми -
лен Јо вић и Ми ли во је То до -
си је вић.

РВА ЧИ ДИ НА МА НА ВИ СИ НИ ЗА ДАТ КА

МЕ ДА ЉЕ СТИ ЖУ СА СВИХ СТРА НА

је ла ко сти гао до де се тог пр -
вен стве ног три јум фа.

Та миш је играо у са ста ву:
Сте фан Ми тро вић (12 по е на),
Алек са Ча бри ло (шест), Алек -
сан дар Ил кић (12), Са ша Ра -
до вић, Бо јан Кр сто вић (пет),
Ду шан Кне же вић (15), Алек -
сан дар Тор њан ски (шест), Ми -
ло је Шу шић (два), Бра ти слав
Је ко вић, Иван Сми ља нић
(шест по е на) и Бра ни слав
Лабу до вић.

– Бо рац је без ика кве ди -
ле ме, уз Ди на мик, убе дљи -
во нај бо ља еки па у на шој
ли ги. Ипак, же ле ли смо да
игра мо што бо ље, да се над -
и гра ва мо, али ни смо ус пе -

Стране припремио

Александар
Живковић
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–КЛЕК
субота, 19 сати

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ – К. МИТРОВИЦА
субота, 16 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Житиште: СВ. ЂОРЂЕ – КРИС КРОС

Прошлонедељни 
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО 3:1

ПРВА ЛИГА
Краљево: РИБНИЦА–БОРАЦ 3:0

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Београд: ОБИЛИЋ–ДИНАМО 25:36

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ 86:64

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ЈЕДИНСТВО 68:80
Шимановци: ПИНК–МЛАДОСТ 82:75
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Loyd

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1.Дд3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ЈО ВА НА НАЈ БО ЉА
На Зим ском пр вен ству у пли -
ва њу, одр жа ном про шлог ви -
кен да у Зре ња ни ну, над ме та ли
су се и чла но ви ПК-а Спа р та
из на шег гра да, ко је је пред во -
дио тре нер Не над Јо вић.

Нај бо ља је би ла Јо ва на Бог -
да но вић, ко ја је у ап со лут ној
кон ку рен ци ји три јум фо ва ла на

200 м пр сно, с вре ме ном
2:24,64, док је у тр ци на 1.500
м кра ул дру га сти гла на циљ,
оства рив ши ре зул тат од
17:41,86.

Јо ва на је на 200 м пр сно обо -
ри ла лич ни ре корд и осво ји ла
је нај ви ше бо до ва, па је про -
гла ше на и за нај бо љу так ми -
чар ку на пр вен ству у ап со лут -
ној ка те го ри ји.

ПЕ ТАР 
НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ

У Ни шу је 15. де цем бра одр -
жан по след њи ме ђу на род ни џу -
до-тур нир ове се зо не.

Члан ЏК-а Је дин ство из Ка -
ча ре ва Пе тар Но ва ко вић на
овом так ми че њу је са мо по твр -
дио пр во ме сто у Ср би ји на ли -
сти ста ри јих по ле та ра ца у ка -
те го ри ји пре ко 50 кг.

Овај та лен то ва ни так ми чар
за по чео је ову се зо ну с де вет -
на е стог ме ста, а за са мо шест
ме се ци, за хва љу ју ћи ве ли ком
за ла га њу, ра ду и упор но сти,
оства рио је свој циљ.

До бре ре зул та те од ње га тек
тре ба оче ки ва ти.

ДВА ТРО ФЕ ЈА
У ор га ни за ци ји на ше про сла -
вље не ка ра тист ки ње Та ње Пе -
тро вић и Ка ра те клу ба Ни пон,
про шлог ви кен да је одр жан но -

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Одбојкашице Динама
дочекују Клек

Борац против
Косовске Митровице

Ни три на е сто ко ло Су пер ли ге
за од бој ка ши це ни је до не ло ни -
шта но во ка да је ЖОК Ди на мо
у пи та њу. Пан че вач ке „ла ви -
це”, пред во ђе не тре не ром Ни -
ко лом Јер ко ви ћем, по но во су
би ле на ко рак до из не на ђе ња,
али су и три на е сти пут за ре -
дом те рен на пу сти ле по гну тих
гла ва. 

Од бој ка ши це Ди на ма су про -
шлог ви кен да од ра ди ле и дру -
го уза стоп но го сто ва ње. Овог
пу та жреб их је во дио у Су бо -
ти цу, на мег дан с још јед ним
фа во ри том, али и еки пом с
ко јом је мо гло да се игра и
над и гра ва. Спа р так је до ду е -
ла с Ди на мом имао скор од
шест по бе да и шест по ра за и
за у зи мао је сед мо ме сто на та -
бе ли... Био је то мо жда ду ел у
ко ме су „ла ви це” мо ра ле да
за и гра ју на све или ни шта, да
на пад ну ри ва ла из свих оруж -
ја... Исти на, по ку ша ле су Јо -
ва на Си мић и ње не са и гра чи -
це да на чи не из не на ђе ње, да
оства ре пр ви три јумф у се зо -
ни, али ни је ишло: Спар так –
Ди на мо 3:1, по се то ви ма 25:18,
24:26, 25:18 и 25:20.

По но во су од бој ка ши це из
Пан че ва не ка ко стег ну то ушле
у меч, на чи ни ле су при ли чан
број гре ша ка и до зво ли ле до -
ма ћем ти му да ре ла тив но ла ко
до ђе до по чет не пред но сти.

Ка да су се осло бо ди ле по -
чет ног при ти ска, „ла ви це” су
за и гра ле мно го бо ље, по ста ле

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” ПРЕД НАЈВАЖНИЈИМ ИСПИТОМ

ких про шлих утак ми ца, од бој -
ка ши це Ди на ма су овог пу та
има ле до вољ но кон цен тра ци је
и сна ге да сет ре ше у сво ју ко -
рист и да из јед на че на 1:1.

И ка да се чи ни ло да су се
„ла ви це” пот пу но вра ти ле у
меч, да је пси хо ло шка пред -
ност на њи хо вој стра ни и да ће
ус пе ти да пот пу но пре о кре ну
си ту а ци ју на утак ми ци, до го -
ди ло се са свим су прот но. 

Спа р так је у на ред на два се -
та био тим ко ји до ми ни ра и
ко ји је ре ла тив но ла ко, без ве -
ли ких по те шко ћа, сти гао до
три бо да.

Ди на мо је играо 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, Дра -
га на Мар ко вић, Је ле на Пе тр -
ов, Ти ја на Ми тро вић, Ма ри на
Об ра до вић, Та ма ра Ђур ђе вић
и Ка та ри на Ма ри са вље вић.

Би ло ка ко би ло, сви у ЖОК-
у Ди на мо мо ра ју да се окре ну
на ред ним иза зо ви ма. Иа ко си -

ту а ци ја ни је ни ма ло ла ка, још
увек по сто ји на да, али и мо -
гућ ност да се из бег не оно нај -
го ре – се лид ба у ни жи ранг.

Већ на ред ног ви кен да, тач -
ни је у су бо ту, 22. де цем бра,
„ла ви це” ће би ти на нај ва жни -
јем ис пи ту ове се зо не. У Ха лу
спор то ва на Стре ли шту до ла -
зи Клек, тре нут но прет по след -
њи тим и глав ни ри вал Пан -
чев ка ма у бор би за оп ста нак.
Кле чан ке су до са да ус пе ле да
за бе ле же две по бе де, па је за то
су бот ња утак ми ца за Ди на мо
„би ти или не би ти”. Уко ли ко
оства ре три јумф, „ла ви це” с
мно го ви ше оп ти ми зма мо гу
да че ка ју на ста вак пр вен стве -
не тр ке за бо до ве, а по том и

над ме та ње у
плеј-аут ли ги.
У су прот ном...

У сва ком
слу ча ју, од бој -
ка ши ца ма Ди -
на ма ће би ти
мно го лак ше уз
по др шку с три -
би на. За то они
ко ји во ле игру
пре ко мре же не
тре ба да про пу -
сте су бот њи
окр шај на Стре -
ли шту. Утак ми -
ца по чи ње у 19
са ти.

Од бој ка ши
стар че вач ког
Бор ца су у три -
на е стом ко лу
Пр ве ли ге у
Кра ље ву по де -

ли ли мег дан с пр во пла си ра -
ном Риб ни цом. По сле ла га -
ног три јум фа над Фу то гом, на
свом те ре ну, пред мом ци ма
ко је пред во ди тре нер Ду шан
Јо вић био је зна ча јан од бој -
ка шки ис пит – у ду е лу с ли -
де ром мо гли су да про це не у

ка квој се фор ми тре нут но
нала зе.

Ду ел не ка да шњих су пер ли -
га ша при ву као је ве ли ку па -
жњу за љу бље ни ка у од бој ку у
Кра ље ву. До ма ћин је и пре по -
чет ка утак ми це ва жио за ве -
ли ког фа во ри та, јер же ли екс -
пре сно да се вра ти у дру штво
нај бо љих... Пред сво јим на ви -
ја чи ма ни је про пу стио при ли -
ку да за бе ле жи и два на е сти
три јумф: Риб ни ца –Бо рац 3:0,
по се то ви ма 25:18, 34:32 и
25:15.

Ис ход се то ва до вољ но го во -
ри о пра вој дра ми ко ја се од -
ви ја ла на те ре ну дво ра не у Кра -
ље ву. До ма ћи тим је ре ла тив -
но ла ко до био пр ви сет, а по -
том је усле дио пра ви од бој ка -
шки рат. Пр шта ло је на те ре ну
у дру гом се ту. Мом ци из оба
ти ма из га ра ли су за сва ку лоп -
ту, за сва ки по ен... Гле да о ци
су ужи ва ли у сјај ним по те зи -
ма, ле пим ак ци ја ма, ефект ним
по е ни ма... Сва ле по та од бој ке
и ње на не из ве сност као да се
ску пи ла у тај дру ги сет. Ри ва -
ли су се сме њи ва ли у вођ ству,
крај се ни је ни на зи рао. Сви ма
је би ло ја сно да ће онај тим
ко ји бу де до био дру ги сет, би -
ти мно го бли жи и ко нач ном
три јум фу.

На кра ју, ви ше сре ће има ли
су од бој ка ши Риб ни це, ко ји су
по сле до би је ног „ма ра то на”
ла ко ре ши ли и тре ћи сет у сво -
ју ко рист, па су се с но ва три
бо да учвр сти ли на ли дер ском
ме сту.

Без об зи ра на по раз, сви мом -
ци ко ји су бра ни ли бо је Бор ца
у Кра ље ву за слу жу ју по хва ле
за бор бе ност ко ју су по ка за ли
у дру гом се ту.

Иду ћег ви кен да, у су бо ту, 22.
де цем бра, Стар чев ци у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту до че -
ку ју тим Ко сов ске Ми тро ви це.

Отво ре но пр вен ство Те ми -
шва ра у бенч-пре су одр жа но
је у су бо ту, 15. де цем бра. Ре -
пре зен та ци ју Ср би је на овом
пре стижном так ми че њу у
Руму ни ји пред ста вља ли су
чла но ви Клу ба ди за ча те го ва
Ди на мо, ко ји су и овог пу та
по сти гли из ван ред не ре -
зултате.

У ка те го ри ји ју ни о ра до 66
кг Алек са Јо вић је осво јио
злат ну ме да љу, са вла дав ши
95 кг. У ис тој те жин ској ка -
те го ри ји, али у се ни ор ској
кон ку рен ци ји, Бра ни мир Ба -
бин се та ко ђе до мо гао нај -
сјај ни јег од лич ја, по ди гав ши
130 кг. У ка те го ри ји так мича -
ра до 83 кг на сту пи ли су Иван
Се ку лић и Но вак Фи ли по вић.

У ју ни ор ској кон ку рен ци ји
Иван је по ди гао 105 кг и та -
ко осво јио нај сјај ни је од ли -
чи је, док је Но вак у ка те го -
ри ји се ни о ра са вла дао 160 кг,
што је би ло до вољ но за брон -
за ну ме да љу.

– Би ло је то на ше по след -
ње так ми че ње у овој се зо ни.
Па у ерлф тинг са вез Ср би је
про гла сио је Клуб ди за ча те -
го ва Ди на мо за нај у спе шни -
ји и нај тро феј ни ји у овој го -
ди ни. Ду гу је мо за хвал ност
Гра ду Пан че ву и Спорт ском
са ве зу гра да за ука за ну по -
моћ ко ја нам је би ла нео п -
ход на за функ ци о ни са ње клу -
ба – ре као је пред сед ник
Клуба дизача тегова Ди на мо
Фи лип Вла јић.

Пред так ми ча ри ма овог
спорт ског ко лек ти ва је са да ду -

жа зим ска па у за, по сле ко је кре -
ћу у но ве по хо де на тро фе је.

СЈАЈНА АЊА
Зре ња нин је од 14. до 16. де -
цем бра био до ма ћин и ор га ни -
за тор Зим ског пр вен ства Ср -
би је у пли ва њу у ју ни ор ској и
ап со лут ној ка те го ри ји.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји,
ко ју је чи ни ло ско ро 400 так -
ми ча ра из 48 спорт ских ко лек -
ти ва из це ле зе мље, Пли вач ки
клуб Ди на мо пред ста вља ли су
Ања Цре вар и Пе тар Пе тро вић,

ко је је пред во дио тре нер Мар -
ко Спа сов. По сле овог так ми -
че ња у наш град је сти гло пет
но вих тро фе ја.

Ања Цре вар је осво ји ла злат -
ну ме да љу у ди сци пли ни 100 м
дел фин. С вре ме ном 1:00,15,
Ања је но си лац ап со лут ног ре -
кор да Ср би је. Нај бо ља срп ска
пли ва чи ца осво ји ла је и брон -
за не ме да ље у ди сци пли на ма 50
и 200 м пр сно, као и по сле тр ке
на 200 м ме шо ви тим сти лом.

Пе тар Пе тро вић је за слу жио
сре бр ну ме да љу у ди сци пли ни
200 м леђ но.

во го ди шњи тур нир, на ко ме је
уче ство ва ло око 600 так ми ча -
ра из: Грч ке, Сло ве ни је, БиХ,
Ма ке до ни је, Цр не Го ре и Ср -
би је.

У та ко ја кој кон ку рен ци ји за -
па жен успех има ли су и чла -
но ви Ка ра те клу ба Мла дост из
на шег гра да.

Ми хај ло Пан те лић је осво -
јио сре бр но од лич је, док се Ана -
ста си ја Ја ре дић, та ко ђе у бор -
ба ма, оки ти ла брон за ном ме -
да љом.

Бо је КК-а Мла дост бра ни ли
су и Ан ђе ли на Ја ре дић и Ди -
ми три је Ема ну ел.

су хра бри је, а та кав од нос пре -
ма игри од ра зио се и на ре зул -
тат. Све ли ни је пан че вач ког ти -
ма функ ци о ни са ле су ве о ма до -
бро, Спа р так је та ко ђе на ста -
вио да игра у ви со ком рит му,
па се ушло и у не из ве сну за вр -
шни цу се та. За раз ли ку од не -

ДИ ЗА ЊЕ ТЕ ГО ВА У РУМУНИЈИ

ПАН ЧЕ ВЦИ „ОСВОЈИЛИ” ТЕМИШВАР
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Петар Живков,
гимназијалац:

     – Изаћи ћу с
другарима, а можда
ћемо отићи и на не-
ку журку. Вероватно
ћу код куће гледати
фудбал и провести
време с породицом.

Невена Лукинић,
мастер студент
књижевности:

     – Наредни викенд
ћу провести уз књиге
и вероватно ћу изаћи
с другарицама. 

Габријела Динић,
професорка 
клавира:

     – Запослена сам у
Музичкој школи, па ми је
субота увек најраднији
дан. Тако ће бити и овог
викенда.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Болеро
Осећам нешто је у мени,

    осећам чудни ритам.

    Ко да силази к нама са звезда,

    још нема ни име и бубња у тами.

    Погледај колико људи вани,

    погледај сва та чудна лица.

    Они иду низ улице,

    Ајмо и ми с њима, то је то.

Ена
Ја своје лоше дане волим гристи сам,

    пити и лутати по крчмама.

    Ал’ често стигнем само до њеног погледа.

    И не иди без капута,

    погледај, све је бело, зима је.

    До мене нема пута,

погледај, све је бело, зима је.

Мењам се
Мењам, мењам се.

    Скинуо сам браду и бркове.

    Покушат ћу наћи нови лик, савремен.

    И радим сада све,

    што никад нисам волео пре.

    И ако притом неко драг ми страда,

    нисам крив.

    Јер, мењам, мењам се.

Текст и музика: Хаустор

Но ви спорт ски по ре дак: 
13 утак ми ца – 13 по бе да

На ста вак тр ке по чет ком 
фе бру а ра

Спу ште на је за ве са на јед ну од нај бо -
љих го ди на у исто ри ји Ру ко мет ног клу -
ба Ди на мо. Ова, 2018. оста ће злат ним
сло ви ма упи са на у исто ри ји пан че вач -
ког спорт ског џи на. У ле пом све тлу су
се „жу то-цр ни” пред ста ви ли и европ -
ским љу би те љи ма игре с ле пљи вом лоп -
том. Хра бро су се су прот ста ви ли ру ко -
мет ним ги ган ти ма у СЕ ХА ли ги, а за -
хва љу ју ћи Ди на му у на шем гра ду је го -
сто вао и пр вак Ста рог кон ти нен та, скоп -
ски Вар дар...

А он да је с је се ни стар то ва ла но ва
пр вен стве на тр ка за бо до ве у Су пер ли -
ги Ср би је. Агил на упра ва клу ба, с Да -
ни је лом Су бо ти ћем и Сто ја ном Ра да -
но ви ћем на че лу, за јед но са ше фом
струч ном шта ба Ива ном Пет ко ви ћем,
од ра ди ла је од ли чан по сао у пре ла зном
ро ку и Ди на мо су по ја ча ли ис ку сни,
про ве ре ни игра чи. И кре ну ло је...

Пред „жу то цр ни ма” ре дом су па да -
ли Ру дар из Ко стол ца, бе о град ски Оби -
лић, Цр ве на зве зда, Сло га, Ша мот, Ки -
кин да, су бо тич ки Спа р так, Но ви Па зар,
Ме та ло пла сти ка, Мо кра го ра, Пар ти -
зан, па опет Ру дар и Оби лић. Три на ест
утак ми ца – три на ест по бе да! Ни ко ме у
срп ском ру ко ме ту то ни је по шло за ру -
ком. Ни ко ме, осим че ти ко ју пред во ди
ка пи тен Бран ко Ра да но вић! Сва ка част!

По след њу пр вен стве ну утак ми цу у

овој го ди ни мом ци тре не ра Ива на Пет -
ко ви ћа од и гра ли су про шлог ви кен да
на бе о град ској „Ба њи ци”. Иа ко су за
ри ва ла има ли не у год ног до ма ћи на, ква -
ли тет ну еки пу Оби ли ћа, ру ко ме та ши
Ди на ма ни шта ни су пре пу шта ли слу -
ча ју. Они су у глав ни град от пу то ва ли
са же љом да се упи шу у спорт ску исто -
ри ју, да го ди ну за вр ше без по ра за и –
ус пе ли су: Оби лић –Ди на мо 25:36 (12:16).

Сто ти нак гле да ла ца у дво ра ни на Ба -
њи ци, ме ђу ко ји ма су ве ћи ном би ли
на ши су гра ђа ни, ви де ло је ле пу ру ко -
мет ну пред ста ву. Сам по че так при пао

је го сти ма из Пан че ва. Ди на мо је на
кри ли ма Ива на Ди ми три је ви ћа у 12.
ми ну ту во дио с 5:7, а го ло ве су до та да
по сти за ли и Пи ли по вић, Ми ло ше вић и
Ко ста ди но вић. Сја јан је био и гол ман
Ни ко ла Ра до ва но вић, ко ји је од бра нио
и је дан сед ме рац игра чи ма Оби ли ћа...
Ипак, у 14. ми ну ту Оби лић је ус пео да
из јед на чи на 7:7, али то је би ло све од
ње га у овом су сре ту. Пан чев ци су опет
до да ли гас и коц ки це су се сло жи ле.

Пи ли по вић је по ви сио на 7:8, усле -
дио је и пе ти по -
го дак Ди ми три -
је ви ћа, па „бом -
ба” Не на да Вуч -
ко ви ћа, те сјај на
ре а ли за ци ја кон -
тре Ми ло ша Ко -
ста ди но ви ћа...
Пан чев ци су на
од мор оти шли са
че ти ри го ла „ви -
шка” (12:16), па
је по бед ник већ
та да мо гао да се
на слу ти.

Тре нер Иван
Пет ко вић у дру -
гом по лу вре ме -
ну дао је шан су

и игра чи ма ко ји су то ком шам пи о на та
има ли ма њу ми ну та жу, а они су је на
нај бо љи на чин ис ко ри сти ли. Раз ли ка у
го ло ви ма у ко рист Ди на ма не пре ста но
се уве ћа ва ла, да би на ис те ку ше зде се -
тог ми ну та из но си ла чак је да на ест по -
го да ка – 25:36.

Не ка оста не за бе ле же но да је тим из
на шег гра да до три на е сте уза стоп не по -
бе де у пр вен ству до шао у са ста ву: Вељ ко
Ми ло ше вић (пет го ло ва), Алек сан дар
Пи ли по вић (шест), Бран ко Ра да но вић,
Јо ван Сто ја но вић, Иван Ди ми три је вић
(де вет), Ми лош Са вић (три), Ни ко ла Је -

зди ми ро вић (два), Лу ка Јо ва но вић (је -
дан), Ла зар Па вло вић (је дан), Де јан Зла -
та но вић, Иван Дис тол, Дар ко Ми лен ко -
вић (два), Ми лош Ба ру џић (три), Ми -
лош Ко ста ди но вић (три), Не над Вуч ко -
вић (два го ла) и Ни ко ла Ра до ва но вић.

– Че сти там мом ци ма на још јед ној
по бе ди и исто риј ском успе ху ко ји су
по сти гли. Од лич но су ра ди ли то ком це -
ле је се ни, има ли су пра ви, про фе си о -
нал ни при ступ сва ком тре нин гу, сва -
ком ме чу. По бе ђи ва ли су на фа сци нан -
тан на чин. Иде мо да ље, не ће би ти пре -
ви ше вре ме на за од мор. Тре ни ра ће мо
до 29. де цем бра, би ће не ко ли ко да на
па у зе, па се по но во оку пља мо 8. ја ну а -
ра – ре као је по сле утак ми це у Бе о гра -
ду тре нер Ди на ма Иван Пет ко вић.

Пан че вач ки „жу то-цр ни” уче ство ва -
ће на ред ног ви кен да на ја ком тур ни ру
у Вр њач кој Ба њи. У пр вом по лу фи на лу
сна ге ће од ме ри ти Ди на мо и Бу то ља из
Ско пља, а у дру гом ме чу ко пља ће укр -
сти ти Ша мот из Аран ђе лов ца и Локомо -
тива из Брчког.

На ста вак пр вен стве не тр ке за бо до ве
у Су пер ли ги Ср би је за ка зан је за пр ви
ви кенд у фе бру а ру, ка да ће у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту го сто ва ти Цр ве на
зве зда.

А. Живковић

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ГО ДИ НА КРУ НИ СА НА ТРИ ЈУМ ФОМ

ТУРНИР ШАМПИОНА
У организацији Рукометне академије Динамо, у суботу и недељу, 22. и 23.

децембра, у нашем граду ће бити одржано међународно надметање за деча-

ке рођене 2004. године, под називом „Турнир шампиона”.

Такмичење ће се одвијати на две локације: у суботу у сали Медицинске

школе „Стевица Јовановић” од 13 сати и у недељу у Хали спортова на Стре-

лишту од 15 сати.

Поред домаћег тима, надметаће се и следеће екипе: Бијељина, Вирови-

тица, Војводина, Раковица, Синђелић, Студентски град и Јабука.


